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A jó könyv messzemenôen támaszkodik
az olvasó már meg lévô tudására. Az új
ismereteket oly logikus mó don, oly kis
lépésekben adagolja, hogy elolvasása
után az olvasó úgy érzi, szinte semmi újat
nem mondott. Csak jó val késôbb jön
rá, hogy mennyi mindent ta nult belôle.





ELÔSZÓ

Aszámítógép – alig 50 éves pályafutása alatt – az élet szinte minden területét
meghódította. A fejlôdés robbanásszerûvé az utóbbi 15–20 év során, a személyi
számítógépek megjelenésével vált. A világ nyugati felétôl kissé elmaradva nálunk
a nyolcvanas évek legvégén jelentek meg a ma már csak PC-ként emlegetett
gépek. Lemaradásunkat röpke öt év alatt behoztuk, jelenleg itthon is azonnal
kapható bármilyen új fejlesztés, legyen az akár számítógép, vagy akár egy alkal -
mazói program.

A számítógép megjelenése alaposan felforgatta a nyomdaipar, a nyom dai
elô  készítés évszázadok alatt kialakult hagyományos rendjét, munka folyamatait
is. A szerzô, kiadó, nyomda hármasának munkájába a fel sorolás sorrendjében
nyo  mult be a számítógép, egyre több munka fázisban véve át a hagyományos,
ké zi megoldás helyét. Hódít a számító gépes kiadványszerkesztés, a DTP
(DeskTop Publishing). A siker titka egyrészt a személyi számítógép varázsában,
másrészt a termelékenység növelésében rejlik.

Régi, rangos szakmák szûnnek meg, mint például a nyomdai kézi sze dôé,
ugyanakkor újak is születnek, ilyenek a számítógépes kiadvány szerkesztô vagy
az elektronikus grafikus, képszerkesztô. E könyv elsô sorban az említett új szak -
mákat tanulók számára készült, mint a szakma gyakorlásához szükséges elméleti
ismereteket tartalmazó középiskolai tankönyv. Ugyanakkor haszonnal forgat -
hatja bárki, aki kicsit is közel került a számítógépes kiadványszerkesztéshez akár
munkája, akár ez irá nyú érdeklôdése révén.
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Míg az elsô kötetben a számítógépes kiadványszerkesztés eszközeit, anyagait,
a munkához szükséges elméleti ismereteket, a másodikban pedig a szöveges
kiadvánnyal kapcsolatos tudnivalókat találta meg az olvasó, addig a harmadik az
illusztrációval, az illusztrált kiadvány sajátosságaival foglalkozott, ez a könyv pedig
a megtervezett és tördelt, de eddig csak elektronikusan, fájlban létezô kiad vány
kézzelfoghatóvá tételének, megjelenítésének lehetôségeit veszi górcsô alá.

A kötet elôször a tintasugaras, majd a fekete-fehér és színes lézernyomtatás
közben felmerülô problémákat tárgyalja. Részletesen szól a rácsképzés proble -
ma tikájáról, beleértve a rácselforgatás témakörét is. Ezt követi a betûkivágás,
fájlból digitális fénykép készítése, a filmkiírás és a fájlba történô nyomtatás mi -
kéntjének ismertetése. A technológiai sorrendet követve a könyv a különbözô
digitális proofkészítô eljárásokat mutatja be, majd rátér a PostScript és PDF
fájlkészítés mûhelytitkainak boncolgatására, hogy azután azok levilágításáról,
illetve az analóg proof készítésérôl beszélhessen. A könyv az imprimálás, illetve
az archiválás problémakörének bemutatásával zárul, hiszen ezek a nyomdai elô -
készítés utolsó lépései.

A tervezett ötödik kötet a hagyományos nyomdai eljárások (magas-, sík- és
mélynyomás) mellett az újabbakat (szita- és flexonyomás, illetve digitális nyom -
da) is megismerteti az olvasóval, de az egyes technológiákat nem a nyomdász,
hanem a nyomdai elôkészítést végzôk szemszögébôl járja körül. Ezt követôen a
nyomdai munkafolyamatot részletezi a táskakészítéstôl a szerelésen át a (techno -
lógiától függô) nyomóforma-készítésen keresztül a példányszám nyomásig. Nem
feledkezik meg a nyomdai utómunkák (hajtogatás, vágás, biegelés, stancolás,
ritzelés, fûzés) bemutatásáról sem, megfelelô módon részle tezve a könyvkötészet
lépéseit. A könyvet a kész termék átadásával kapcsolatos teendôk ismertetése és
egy színes melléklet zárja. Megjelenését legkorábban 2005 szeptemberére ígér -
hetem.

Itt mondok köszönetet Szolár Péternek, a Solarco Kft. vezetôjének, a betû -
kivágásról szóló részhez nyújtott segítségéért. Köszönet illeti Batha Lászlót, az
Online24 Kft. tulajdonosát, valamint Adamecz Erikát, Gáspár Zoltánt és
Horváth Ádámot, a kft. munkatársait, akik a digitális próbanyomatokról, a le -
világításról, a digitális montírozásról írottakhoz, valamint az Agfa analóg proof -
készítési módszerének ismertetéséhez nyújtottak hathatós segítséget. A felsorolt
részekben illusztrációként bemutatott fotókat Batha László készítette. Ugyancsak
köszönetet mondok Marácz Csabának, a Reactor Kft. vezetôjének, valamint
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Botorcu Zoltánnak, a kft. munkatársának, akik a további analóg próbanyomat-
készítô eljárások ismertetéséhez nyújtottak értékes segítséget.

Köszönet illeti Wéber Krisztinát, aki gondos és lelkiismeretes korrektori
munkájával járult hozzá az eddigi kötetek megjelenéséhez. Végül e helyütt mon -
dok köszönetet feleségemnek a hosszú évek óta tartó, megértô türelméért, és
Salamon Gábor barátomnak a szöveg gondozásáért.

Budapest, 2004. január

A szerzô
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A KI AD VÁNY
MEGJELENÍTÉ SE

Már a nyomdai elô kés zí tés so rán, an nak egyes fá zisa i ban szük sé ges sé vá -
lik a szü le ten dô ki ad vány alko tó e le mei nek (szö veg, vek toros és pix e les ill uszt -
rá ció) kéz zel fog ható vá té tele, nyomt a tá sa. A nyom tat ott szö veg, áb ra, fo tó ké -
pe ugyan is sok kal jobban me g kö ze líti a majd an el ké szülô ki ad vány eg yes
elem e i nek for má ját, szí nét, lát vá nyát, mint azok mo ni tor on lát ha tó pár jai.
Ugyan ak kor ezek a nyo ma tok moz gat ha tók, a pa pír ra meg jegy zések, mó dos í -
tá si uta sít á sok stb. ír ha tók.

A szö veg elô ké szí té se köz ben a be író prin tet ké szít a tel jes szövegrôl a korrek -
tor, az eset le ges lekt or(ok), de a szer zô (meg rend e lô) és a ti pog rá fus rés zé re is.
Hosszabb szö ve gek ol vas á sa, kor rek tú rája, lekto rá lá sa ugya nis kép er nyôn meg -
le he tô sen fá rasz tó és sok hibával já ró mû vel et. Egy in téz mény, cég névjegy -
kártyáinak sz ö ve gét pe dig nem ele gen dô kor rek tú ráz ni, azok he lye sí rás át ellen -
ôrizni, han em ugyan ilyen fon tos az is, hogy a ne vek, te l efon szá mok és egyéb
ada tok pont o sak le gyenek! A meg ter ve zett névjegyek ada ta inak pontos ságát pe -
dig csak a megr en de lô el len ôriz heti, így szá mára is szük ség es egy pél dány nyom -
ta tása.

Az il luszt rá ci ók elô- és el ké szít é se, mé re tez é se so rán ug yan csak szük ség van
azok pri n telt alak já ra. Könyv, fo lyó i rat ké szí té se kor a szer zô, de a lek tor is lát -
ni sze ret né az el ké szült vekto ros áb rá kat, kép e ket, hogy el len ô riz hesse: azok
meg felelnek-e el kép ze lé se i nek, el vá rá sa i nak. Saj tó ter mé kek ese tén pe dig a kép -
szer  kesztônek, ti pogr á fus nak le het sz ük sé ge a dig i ta li zált il luszt rác i ók nyom ta -
tott for má já ra, hogy azok segít sé gé vel ala kít has sa ki egy-egy ol dal pár kép ét, azok
kö ré szer vez ze a ci kk töb bi ele mét, hat á roz za meg mé ret ü ket, hang sú lyu kat, az
ol da lon el fog lalt he lyüket.
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A kés zü lô mun ka mi nôs é g-el le nôr zé sé nek fon tos mozz a na ta a szí nes di gitá -
lis pro o fok kés zí té se, segí t sé gük kel ugya nis nem el fo gad ható mi nôség ese tén
me gelôz hetj ük a költ sé ges le vi lá gít ás meg is mét lé sét. A le vi lágí tott film rôl pe dig
analóg pro of, pró ba nyo mat ké szíth e tô, ez majd a pél dány szám nyo mást vé g zô
gép mes ter sz á má ra szol gál kö ve ten dô pél da ként, mu tat ja az el várt mi nô ség et.
A fel sor olt le he tô sé geket, a ve lük kap cso lat os te end ô ket fej ti ki bô vebb en ez a
könyv.
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A KI ADVÁ NY PRIN TE LÉSE,
NYOMT A TÁ SI PROBLÉ MÁK

A nyom dai el ôké szí tô munka so rán nyom tato tt prin tek leg több sz ör a ma
lege l ter jedt ebb feke te-fe hér léz er nyom ta tók kal, vagy szí nes tin ta sug a ras (ink jet)
nyomt a tók kal kész ül nek. Ter mé sze te sen ké szíth e tünk ilyen nyo ma tok at szí nes
lé zern yom ta tóv al ép púgy, mint ter motra nsz fer (hô vi a szos) vagy termoszubli -
mációs el ven mûk ö dô nyom tató val, már ha rend el ke zünk ily en mó don üze -
melô ké szü lék kel. A nyom da i pa ri sza ki rod a lom a fel so rolt prin te ket is próbanyo -
ma toknak tek in ti ugy an, de nem hin ném, hogy az a nyom dai elô ké szí tést vég zô
szak em ber, aki ép pen ki nyom tat egy ol dal nyi szöveget vagy egy-egy ra j zot, fo -
tót, ar ra gon dol na, hogy ô most pró ba nyo ma tot ké szít. Ig az, ezek en a nyom -
tat ó kon oly kor vég termék is ké szül, de az elô ké szít és fo lya ma tá ban leg több ször
egy vázl at, vált o zat, vi tá ra bo csáta n dó, jav í tás ra, módo sí tás ra, ell e nôr zésre vá ró
szö veg, áb ra ker ül ki a nyom ta tó ból. Ez pe dig sem mik ép pen sem megy próba -
nyo mat szám ba.

A be vez e tô ben el mon dott ak alapj án le szö gez hetjük hát, hogy a ki advá ny
egyes rés ze i nek nyom ta tás á ra több ször is szük sé günk van az elô ké szí tô mun ka
so rán, oly kor azon ban in do kolt tá vá lik a tel jes ki adv ány prin te lé se is, lásd tördelt
korr ek tú ra, a nyom dá ba le adan dó forg a tó stb.

Más ok a be ál lí tá sok és a te endôk tin tas u ga ras nyomt a tó, ill et ve lézernyom -
tató hasz nála ta kor. Az el sô ugyan is több nyi re nem is me ri a PostSc ript old al -
leíró nyel vet, a má sod ik pe dig szin te mind ig ér ti azt. Nyom tató hi á nyá ban
olykor kény te le nek va gyunk fájl ba nyom tat ni – ez a mû ve let nem azo nos a
levilágí tás hoz szük sé ges PS fájl ké szí té sé vel –, hogy fáj lunkat el jutt at va egy lézer -
nyomta tóhoz ott print el jük ki azt. Akár vég te r mé ket is elô ál lít ha tunk egy
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poszter  nyomtató se gít sé gé vel, de mun kán kat film re is ír hat juk, illetve fáj lunkból
nagy méretû színes fo tót kész ít he tünk.

Egy fájl ból kö z vet le nül akár nyo mó for ma is ké szít he tô (CTP el járás), azon -
ban a ny o mó for ma nem vég term ék, így ezt a le he tô ség et majd a kö vet ke zô,
nyom dáról szóló kö tetb en, a ny o mó for ma kés zí té sénél be szél jük meg.
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TIN TA SU GAR AS (INK JET)
NYOM TAT ÁS

Ma ta lán ez a legelterjedtebb nyomta tá si tech nol ó gia, hiszen az ol csó ké -
szül é kek szin te mind en olyan ház tar tás ban meg ta lál ha tók, ahol szá mít ó gép is
van. Emel lett te r mé sze te sen ott van nak a nyom dai elô ké szí tést vé g zô stúd i ók -
ban éppúgy, mint a ny om dák elô ké szítô mû he lye i ben.

A nyom tatá si tech no lóg i át a Non Im pact Prin ting (érintkezésmentes nyom -
tatás) e ljá rá sok cso port jába so rolj uk, hi szen nincs köz vet len érint kezés a nyomta -
tófej és a nyo mat hor do zó kö zött. A nyomta tó fej szí nen ként 32–128, eg ymás
alatt el he lye zett, 10–20 mik ro mé ter lyuk át mé rô jû fes ték szó ró csö vet tart al maz.
E lyu kát mé rôh öz adó dik hoz zá a fe s ték szóró csö vek fa lvas tag sá gá nak két sze re -
se, meg ha tá roz va egy-egy tû át mé rô jét és egy ben a nyom ta tó füg gô le ges fel -
bontá sát, amely ma 600–2400 dpi kö zött mo zog. A vízs zintes fe l bon tást a
nyom ta tóf ej lépte té si ért é ke ha tá rozza meg, amely et több nyi re úgy vá lasz ta nak
meg, ho gy a vízs zin tes fel bontás ér téke me gegyez zen füg gôle ges pár já val, il letve
an nak fe le, es e tleg ké t sze re se leg yen.

A tin ta le gtöbb ször vi zes bá zi sú, az az víz ben ol dódó festéket tar tal maz, ami -
nek az a kö vet kezmé nye, hogy ha a nyo mat ned ves séget kap, ak kor maszato -
lódik. Különleges igény ek ki elé gí té sére (sz í ntar tós ság, idô járá s-ál ló ság, mû anyag
nyomathordozó) egyes drá gább nyom ta tók hoz be sze rez he tô szer ves oldószer -
bázisú tin ta is.

A fol ya ma tos tinta ki bo csá tá sú nyom tat ók minden fe je kb. 1 MHz frek ven -
ci á val lö vi ki a tin ta csep pe ket, azon ban ezek kö zül csak a képkiala kításhoz szük -
sé ge sek ke rülnek a nyo mat hor do zó ra. A fej összes ki lö vô nyíl á sát egy szer re ve -
zér lik. Min den ki lôtt tinta csep pet fel tölt egy ho mo gén elektro sztatikus tér, majd
a raj zo lat ki a la kí tá sához nem kí vánt csep pe ket a meg fe le lô pil la nat ban egy kon -
den zá torra kap csolt feszültség elt é rí ti, azok egy gyûj tô be ke rülnek, ahogy azt az
1. áb ra mu tat ja.

A fel nem használt, el té rí tett tinta ve szend ô be megy, va gy szí nen ként össze -
gyûjt ve új ra fel haszn á lás ra ke rül. Ut ób bi a ta kar é kos me gol dás, hisz a nagy üres,
fe hér fe lü le tek ép pen annyi tin tát hasz náln ak el, mint a te li be nyo mott ak. A nagy
tinta ki lö vé si frek ven cia nagy nyom tat á si se bes ség et biz to sít. Egy-egy tin ta cs epp
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át mé rô je kb. 15 mikrométer, ami azt je len ti, hogy egy kö b mil li mé ter nyi tin tá -
ból mintegy 500 000 csepp ala kít ha tó ki. Az ilyen el ven mû kö dô fej bo nyo -
lult, enn ek kö vet kez té ben töb be ke rül, így csak a na gyobb tel je sít mé nyû, drá -
gább (posz ter)nyom tat ók ba épí tik be.

A má sik meg ol dás az egye di csepp kép zô rend sze rû tint a su ga ras nyom ta tás,
amel yet im pul zus tin ta csep pes nyom ta tás nak is szok tak még ne vez ni, te kin tet -
tel ar ra, hogy itt a fej összes fú vóc sö vét egyedi leg, im pul zu sok kal ve zér lik. A ve -
zér lé si frek ven cia 4–8 KHz, ami lén ye ge sen alac so nyabb az elôbb tár gyalt meg -
old ás nál, azonb an ve gyük figyelembe, hogy itt min den ki lôtt tin ta csepp részt
vesz a ké pal ko tásb an, ami nek kö vet kez té ben en nek a meg oldá s nak a nyom ta -
tási se bes sé ge – a kép jel le gét ôl füg gô en – fe le, ti ze de a fo lya ma tos tinta csep -
pes technológiáénak.

Tech nik ai szem pont ból két, el té rô el ven mû kö dô meg ol dás ala kult ki. A pie -
zo e lekt ro mos tin ta csepp-ki bo csá tás az Ep son, a term o e le mes tin ta csepp-ki bo csá tó
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tech no ló gia pe dig a Hew lett Pac kard cég fej lesz té se volt. Ma már mind két tin -
ta ki lö vé si mód szert más cé gek is alk al maz zák tin ta su ga ras nyom ta tó ik ban.

A pi e zo e lekt ro mos kris tály jell em zô tu laj don sá ga, hogy mechanikai össze -
nyom á sa kor elekt romos fe szült ség et ter mel, il let ve elekt ro mos fe szült ség hat á -
sá ra tér fog a ta megn ö vek szik. A kris tály ez utób bi tu laj don sá gát ki haszn ál va egy
hoz zá erô sí tett memb rán se gít sé gé vel a fú vó ká ban hir te len nyo más nö ve ked ést
hoz nak létre, am i nek kö vet kez té ben ab ból egy tin ta cs epp ki re pül. A tin ta csepp
na g ysá ga a nyo más válto zás mértékével, a ki lö vés se bes sé ge pe dig a nyo másvá l -
to zás se bes sé gé vel arán yos. Ál lan dó an ma gas nyo más fo lya ma tos tinta su ga rat
ered mé nyez ne. A nyom ás hir te len meg szû né se az, ami le vál aszt ja a csep pet a
fú vók á ról, egy ben fel is szív ja a tar tály ból a ki re pült csepp tér foga tá nak meg -
fel e lô tinta mennyis é get. A mû kö dé si elvet a 2. áb ra szem lél te ti.

A ter mo e lemes tin ta ki bo csát ás lé nye ge az, hogy a fú vó ká ba épí tett pa rányi
ter mo e lem a kí vánt pil lan at ban a tin tát forrá s pon tig mele gí ti, így ab ban gáz -
rob ba nás kele t ke zik, ami nek ha tás á ra egy részt a tin tac sepp ki re pül, más részt a
ki hû lô ter mo elem és a ki rep ült tin ta mennyi ség vá kuum ot te remt, és ez a vá -
kuum a tartá ly ból fel szív ja a cs epp távozása kö vetke z té ben hi ány zó tin tát. A fo -
lyama tot a 3. áb rán kö vet hetj ük nyo mon.

A ki lôtt tin ta csepp mé re te a gáz bu bo rék nagy sá gá val, a ki re pülés se bes sé ge
pedig an nak ki a la kul á si se bes sé gé vel sza bá lyoz ha tó. Megállapíthatjuk teh át, hogy
a pi ezo e lekt rom os és a term o e le mes tin ta kib o csá tás egya ránt tak a ré kos meg ol -
dá sú, hi szen min dig csak a raj zo lat kial a kí tá sáh oz szük sé ges mé re tû tinta csepp
re pül ki a fú vóká ból. Ez a mé ret oly kicsi, hogy egy köbm il li mé ter nyi tin tá ból
– a csepp mé re té tôl füg gôen – mint egy 500 000–2 000 000 tin ta csepp ké p zô -
dik. A tin tas u ga ras nyomt a tók az árny a la to kat nem ha gyo má nyos rács pon tokkal,
ha nem kr is tályrá ccsal – az egy ség nyi fe lü let re ju tó csep pek szám á nak vál tozt a -
tá sá val – alakí t ják ki. Er re se gít rá a csep pek mé re tén ek egyedi vá l toz ta tá sa.

A NYOM TATÓ KIV Á LASZ TÁSA

Akárm e lyik gyár tó int er ne tes hon lap ját né z zük meg, azt lát hat juk, hogy tin -
ta su gar as nyom ta tók ból a vá lasz té k meg le he tô sen szé les. A posz ter nyomt a tó kat
fi gyel men kív ül hagyva is tal á lunk leg alább 15–20-fé le nyomt a tót, ame lyek ára
2002-ben kb. 18 000 Ft-tól an nak mi n tegy tízs ze resé ig ter jed. Vá  lasz  tás kor ter -
mé sze te sen je len tôs súllyal bír a nyom tató ára, azonban az al só ha tá ron ta nyá -
zó nyom ta tók azért ilyen olc sók, mert ny om ta tó fe jü ket a tin ta pat ron ba ép í tet -
ték be. A zaz pat ron cse re kor nem csak tin tát, de új nyom ta tó fejet is vá sár o lunk.
Ez egy részt elô nyös: a nyomta tó fej nek nincs le het ô sé ge el kosz o lód ni, el tö môdni;
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más részt hátr á nyos: az új tin tapa t ron ára ve teksz ik a nyom ta tó árá val, így a
nyom tató üze mel te tése meg le he tôs en költ sé ges. Ez e ket a költ sé ge ket nö ve li még
az a tény, hogy a CMY szín ek ál ta lá ban egy pat ron ban van nak, ezért ha az
egyik szí nû tin ta ki fogy, akk or a más ik ket tô ben lé vô ma ra dék tin tát is kény -
te le nek va gyunk ki dob ni. Ál ta lá nos ság ban va la mennyi tinta su ga ras nyom ta tó ra
el mond hat juk, hogy amíg áruk vi szony lag ol csó, ad dig üzemel te té sük (a tin ta
és a kü lön leg es pap ír) meg leh e tô sen drá ga.

A nyom ta tó ára va la mil yen szin ten ma gá ban fog lal ja an nak sok lé nyeg es
tu laj dons á gát – fel bon tás át, nyom ta tá si se bes ségét, ter hel he tô ség ét, a nyom tat -
ha tó kép mé re tek et, a fel hasz nál ha tó nyo math or do zók fajt á it stb. Bes zél jük meg
ezeket eg yen ként.

Fel bon tás
Az egyes tin tasu ga ras nyomta tók felb on tá sa gyár tó tól és ár tól füg gôen vál -

toz ik, de ma már leg alább 600 dpi. Ez nem azt je len ti, hogy draft (váz la tos)
vagy eco no mic (tak a ré kos, gazda sá gos) üzem módb an ne le n né nek ké pes ek alap -
fel bon tás uk fe lév el vagy ne gye dé vel nyomt at ni. A gyár tó tól és típ us tól füg gô
szo ká sos fel bon tá sok 600, 720, 800, 1200, 1440, 1600, 2400, 2880, 3200, il -
let ve 4800 dpi nagy sá gú ak. A lépte té si fel bon tás ál ta lá ban két szer e se a fú vó kák
mé rete ált al meg ha tá ro zott nak. Az ol csóbb, ott ho ni vagy iro dai fe lada tok el -
vég zésé re ter ve zett nyom ta tók nyil ván ki sebb fel bon tás sal, en nek kö vet kezté ben
nagy obb nyom ta tá si se bes ség gel ren del kez nek, mint ki mon dottan gra fik ai mun -
ká ra, fotó mi nô sé gû nyo ma tok ké szít é sé re lét re ho zott tár saik.

Nyom ta tási se bes ség
Nagy mért ék ben fü gg a szá mí tó gép se bes ség é tôl (a mik ropro cesszor óra je -

lét ôl), de ha tás sal van rá a nyom ta tó meg haj tó prog ram se be ssé ge ép púgy, mint
a nyom ta tó ba épített me mór ia mennyi sé ge, a nyom tató fel bon tása, az egy- vagy
két irá nyú nyom ta tás, nem utolsó sor ban a nyom ta tandó fájl tí pusa, össze tettsége.
A pros pekt u sok ban lát ha tó számadatok (per cen  ként több A/4-es szí nes ol dal)
mese be li ér té kek, ezek ugyan is tesz tol da lak ra vo nat koz nak, mely ek nek fe dett -
sé ge és bo nyo lult sága messze el ma rad a gya kor lat ban nyom ta tás ra kerü lô ol da -
la két ól. Ugyan akk or az ol dal nyom ta tá si idejé be be le kell szá mol nunk annak
le fejt é si (spo o ling) ide jét, amikor a nyom tató meg haj tó a tény le ges nyom tat ás
meg ke z dé se elôtt – mint na gya nyá ink az el ron tott kö tést – nyom ta tá si so ron -
ként le fej ti az old al eleme i nek ada ta it, ki szám ít va és a nyom ta tási felbontásnak
meg fe lelô en pi xel es sé ala kít va a vekt o ros ele meket, hogy az tán a pusz tán pi xe -
les adat ok bir to ká ban ve zé rel hes se a nyom tat ó fe jet.
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Terhelhetôség
Tin ta suga ras nyom tató k ra nem jel lemzô adat, hi szen a kis nyom ta tá si se -

bes ség nem terheli meg a me chan i kát. Az egy et len fô darab amit bi zon yos nyom -
tato tt pél dány szám után cser él ni il lik az a nyom tató fej. A hosszú id e ig (he tek,
hóna pok, pl. isk o lák nyá ri szü ne te) nem hasz nált tin ta su ga ras nyom ta tók né -
hány tû jé be be szár ad hat a tin ta, ami csí kos nyo mat ot ered mé nyez. Ugyan ez le -
het a kö vet kez mé nye a nem ere de ti, után töl tött tin ta pat ro nok hasz ná latá nak.
A nem meg fe le lô mi nô ségû pap ír ról szösz ö ket szed het össze a fej, és az össze -
gyûj tött, tin tá val átit a tó dott szennyez ô dés a leg vá rat la nabb he lye ken húz nem -
kí vá na tos rö vid cs í ko kat. Az el tö mô dött fúvóka a ki dug u lás pilla na tában pa cáz -
hat. A fel sor olt je len sé gek a nyom ta tó fej szer viz ben tör té nô tisz tí tá sá hoz, eset leg
idô elôt ti cse réj é hez ve zet nek. Ez zel egy részt cs ök ken a nyom ta tó ter hel he tôs é -
ge, má srészt nö veks zik a nyo ma tok elô ál lí tá si költ sé ge, s lássuk be: szá munk ra
egyik sem kí vá na tos.

Nyom ta tá si mé ret
A leg több tin tasu ga ras nyomta tó ké pes a név jegymé ret tôl (90◊50 mm) a

bor í ték mére te ken át az A/4-es mé ret ig nyomt at ni. A drá gább típu sok A/3, sôt
A/3+ mé retig nyom tat nak. Ut ób bi ak ko ra, hogy el fér raj ta a tel jes, min den irány -
ban 5 mm-es ki fu tóval nyo mott A/3-as mun ka a vágó-, il lesz tô- és szí nel le nôr -
zô je lek kel együtt. Pont os mé re te 330◊453 mm, ami 33-33 mm-rel nagyobb,
mint az A/3-as mé ret. A tin ta su ga ras nyom ta tók leg na gyobb mér e te az A/2-es
lap, hi szen a B/2 már a legkisebb plak át mé ret, és mint ilyen, ez a leg ki sebb
poszternyomtatási mé ret is. Fon tos tud nunk azt is, hogy a leg több tin ta sug a ras
nyom tató nem ké pes az adott mér e tû nyo mathor do zó ra szél tôl szélig nyomt at -
ni, ha nem a pap ír szélén kör ben ki sebb na gyobb mar gót hagy, az oda nyom tat -
ni kí vánt részle te ket le vág ja, el hagy ja. Enn ek oka a pap ír meg ve  ze té sé nek mód -
jáb an rej lik. Sze gély nél kü li nyom ta tás ra csak a drá  gább tin ta su gar as nyom ta tók
ké pe sek, az ok is cs ak né hány, elô re def i ni ált pa pír mé ret esetén.

Ny o mat hord o zók
An ya gu kat te kint ve is többfélék: pap ír, mû anyag, fó lia, tex til stb.; mé re tü -

ket pe dig meg sem kí sé rlem össze ír ni, hi szen a te kercst ôl a szab ván yos A so ro -
zat ide vágó ele mei mel lett egy a ránt kap hat ók a fo tó nyom ta táshoz hasz ná latos,
va la mint az A/3+, üd vöz lô kár tya, név jegy stb. kül ön le ges mé re tek. A pa pír ok
vas tag sá ga a 60 g/m2-tôl a 240 g/m2-ig ter jed het, fel ü let ke ze lé sük matt, fél fé -
nyes vagy fé nyes le het. A hordo zók tí pus sze rint le het nek: nor mál pap ír, br il -
lant (fe hé ríte tt) pa pír, fe hér pa pír, nagy  felb on tá sú, kré tá zott pap ír, fén yes vagy
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matt fo tó pa pír, írás vet í tô fó lia, matt vagy fén yes film, tex til re va sal ha tó fól ia,
ön ta padós cím ke stb. A felso rolt mér et, anyag, vas tag sá gi és fe lü leti vá lasz ték
na gyon sok fé le egyedi nyomathordozót je lent, kö zü lük a nyomt a tá si cél nak
legjob ban meg fe lelô min dig kivá laszt ható. Egy do log biz tos: min den nyom ta -
tó hoz ér de mes a sa ját cé ge ál tal gyár tott vagy ajá n lott kel lék anya go kat (nyo -
mat hor do zók, pat ro nok) hasz nál ni, hisz egy olc sóbb, más ál tal gyár tott fé nyes
pap íron eset leg össze fut hat a tin ta vagy meg szül e tik ugy an a kép, de ned ves
ma rad…

Tin ta pat ro nok
Az olc sóbb nyom ta tók a szo ká sos né gy színt – CMYK – ha sz nál ják, míg a

drá gább, úgynevezett fo tó mi nôsé gû nyom ta tók hat szín nel dol goz nak. Ez a hat
szín ma a már em lí tett négy bôl és egy vi lá gos ci án ból, ille t ve vi lá gos bíbo r ból
áll, je lö lé sük CMYKcm. Utób bi ket tô tes zi le het ô vé pél dá ul az élet hû bôr szí nek
nyom ta tá sát. Ma még csak el vét ve akad a piac on va ló di hat szí nes nyom ta tó, ahol
a plusz két szín a na rancs (Orange) és a zöld (Green). Va la mennyi szí nes
tintasugaras nyom ta tó hoz kü lön pat ron ban kap ható a fe kete ti n ta, hi szen egy
né hány ol dal as irat feke te szö ve gét nyil ván nem a szí nek által ki kev ert fe ke té vel
nyom tat juk. Sz í nes nyom tat ón kat fe ke te (Black) üzem mód ban mû köd tet ve a
töb bi nél ál ta lá ban na gyobb térfogatú fe ke te pat ronb ól fo gyaszt juk a tin tát.

Az ol csóbb nyom tató k hoz a há rom alap szín (CMY) fizi ka i lag egy, de há -
rom egyen lô tér fo ga tú részre osz tott patronban kap ha tó. Köz ü lük akár me lyik
szín fog yott is el, pat ron cse re kor a más ik két szín bôl még meg ma radt tin tát
kény tele nek vagyunk k ido b ni, ami meg le he tô sen me g nö ve li egy ol dal ön költ -
sé gét, te kin tet tel arra, hogy nem csak a pap ír, de a tin ta is nagy on drá ga. A drá -
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gább négy-, il letve hat szí nû tin tát haszná ló nyom ta tók hoz min den szín kü lön
pat ron ban kapható, így csak azt kell cseré l ni, ame lyik val ó ban ki fo gyott. Ma
már va la mennyi ti n ta su gar as nyom ta tó méri a tin ta fog yá sát, a fo gyóban lé vô
tin tát vil logó led je l zi. Tin ta su ga ras nyom ta tók nál a tin ta fo gyá sa mi att nem
lesz ha l vá nyabb a nyo mat, az ut ol só csepp tin tá ig min den ki vá ló min ô sé gû, ám
ha a tin ta elfogyott, ak kor ab ban a pil lan at ban meg áll a nyomt a tó, köv et kez -
het a patro n cse re.

Össze fog la lás ként el mond hatj uk, hogy a nyom ta tó k ivá lasz tá sa kor, vá sár lá -
sa kor a véte lár mell ett érde mes fi gye lem be vennü nk a vá rha tó üze mel te tési költ -
sé geket és a szerv i ze lé si lehe tô sé ge ket is.

A NYOMTA TÁ SI TE RÜ LET

Az emb er azt gon dol ná, hogy ha egy teli A/4-es ol dalt szer et ne ki nyomtat -
ni egy ugyan ak ko ra pa pír ra, ak kor el kép zel é se prob lé ma ment e sen meg va ló sít -
ha tó. A do log nem ily en egy sz e rû, ugy an is a leg több nyom ta tó eb ben az eset -
ben a pap ír négy szé lén val a mi lyen szél es sé gû margót, sze gélyt hagy, nem ké pes
szegély nél kü li nyom ta tás ra. Oly kor ez a sze gély elég ki csi – kb. 3 mm –, de
ak kor is lé te zik. Az újabb tí pu sú nyomt a tók is csak egyes pap ír mé re tek eset én
ké pe sek szél tôl szé lig nyomta t ni.

Min den eset re ne künk min den pap ír mér et re, az ok ál ló vagy fek vô vál to zatá -
ra tud nunk kell, hogy nyom ta tónk me lyik olda lon mekk o ra marg ót hagy, illet -
ve mennyi re pon tos an he lye zi el a nyom tatni kí vánt ábr át a lap on. Kér dé seink -
re egy eg ysze rû kí sérl et so rozat me gadja a vá laszt. A me gen ge dett pap í rmére tek
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mind egyi ke ál ló és fek vô hely ze té ben egya ránt hú z zunk min den prog ram unk -
kal a lap bal fel sô csú csá tól szá mítva 5 cm-re egy vízszi n tes és egy fögg ô le ges
vé kony, fe kete szí nû egye nest lap szél tôl lap szélig a 4. áb rán mu ta tott mó don.

Nyom tas suk ki az egyes la po kat! Most ele gen dô az ol csó író gép pap ír. Mér -
jük le a nyom a to kon az egyene sek hely ze tét, és ugyan csak mé rés sel ha tá roz zuk
meg a mar gó kat is mind a négy ol da lon. Egy le het sé ges er ed ményt az 5. áb ra
mu tat be.

Az áb ra ta nú sága sz e rint kép ze letbe li nyom ta tónk a nyom tata n dó képet ál -
ló lapnál 10 mm-t felfelé, fek vô nél 10 mm-t bal ra tol ja el. Ál ló lap nál fe lül és
két ol dalt 5-5 mm, alul pe dig 15 mm margót hagy, az oda ke rü lô kép ré szek et
le vág ja. Fel vô lap ese téb en annyi a vál to zás, hogy jobb ol dal on lesz a 15 mm-es
mar gó.

A teszt nyom ta tásból szár ma zó ta pasz tal a ta in kat hasz nos ít hat juk a terve zés
so rán, így nem for dul hat elô, ho gy a lap szél re vagy alul ra tett fon tos szöve gün -
ket vá rat lanul le vág ja a nyom ta tó, min dezt per sze akk or, ami kor tü rel met len
meg ren del ônk ott to po rog mell et te, és alig vár ja, hogy kéz be ve hes se a hi bátlan,
friss nyo mat ot.

NY OM TA TÁS KÜ LÖN BÖZÔ HORDOZÓKRA

Az elt é rô anya gú, fe lü letk e ze lé sû, szí vó ké pess é gû, pont te rü lésû ny o mat hor -
do zók kü lönbö zô mennyi sé gû tin tát kív án nak ugyan azon kép jó mi nô sé gû ki -
al a kí tá sáh oz. A gy á rtók ez e ket az ér té keket gon dos an bel övik, ne künk, fel haszná -
lók nak a nyom tat ás meg kez dé se elôtt a Pa ge se tup vagy a Print ab lakb an kell
ki vá lasz ta nunk az ép pen hasz nált nyo mat hordo zót, biz to sít va ezzel, hogy a jó
kép ki al a kí táshoz szük sé ges mennyisé gû tin ta jus son a fe lüle t re. Már ebb ôl is
lát szik, hogy a mi nô sé gi mun k avégz és ér dek é ben érd e mes nyom ta tónkh oz a
gyár tó ál tal aj án lott tin tát és nyo mat hordo zót hasz nálni.

A tin ta su ga ras nyom ta tás leggyak rabban haszná lt nyo mat hor do zói pa pí rok,
il let ve át lá tszó m ûan yag fóli ák, film ek. A leg egy szer ûbb az A/4-es mé re tû,
80 g/m2 tö me gû író gépp a pír, fény má so ló pap ír. Tekintsük egy ilyen lap árát
egy  ség nyi nek. Az anya gá ban fe hé rí tett pap ír ára ennek kb. két sze rese, az ext ra -
fe hér pap íré pe dig min tegy öt ször ö se. Ezek a pa pí rok nem fe lü letk e zel tek, így
mind egy, hogy me lyik ol da luk ra nyom ta tunk. Míg a sima má so ló pap ír ra csak
váz la to kat érd e mes nyom tat ni, addig az ext ra fe hér pap ír már egé szen jó ered -
ményt ad, a szí nek telítettek leszn ek.

A fe lü let ke zelt, kré táz ott, matt pa píro k nak csak az egyik old alá ra nyom -
tat ha tunk, bár lát tam már olyan pa pí rokat is, am e lyek nek egyik ol dala matt, a
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má sik pedig fé nyes fel ü let ke ze lést kap ott. A matt pa pí rok már vé kony (60 g/m2),
köz epes (150 g/m2) és vast ag (240 g/m2) ki vi tel ben is kap ha tók. Ár uk vas tag -
ság uk függv é nye, a norm ál pap ír árá nak mint egy 10–50-sz e re se. Ki tûnô mi nô -
sé gû nyomat ké szít he tô ráj uk, ér dem tel e nül el ha nya gol tak, hisz ma diva t ból
szin te mind en ki a fé nyes felületû pa pír o kat rés ze sí ti elôny ben.

Két ség kí vül a fé nyes fe lü le tû pa pí rok ad ják a szem nek leg tet sze tô sebb nyom -
ta tási er ed ményt. Matt tá r sa ik hoz has on ló an egya ránt kaphatók vé kony, közepes
és vas tag ki vit el ben. Csak egyik ol da luk ra nyom tath a tunk. Áruk vast ag sá guk
függ vény é ben a nor mál pap ír árán ak mint egy 25–80-szo ro sa. Az át tetszô pa -
usz pa pírt csak kü lön le ges ha tá sok el érés é re, in kább cím szö ve gek nyom ta tá sá ra
hasz nál ják, hisz pa usz ra ny om va a színek me g le he tôs en hal vá nyak, bá gyad tak.

Az á tlát szó, mû anyag al a pú film ek, fóli ák nem ké pes ek be szív ni a tin tas u -
ga ras nyomt a tó vi zes al a pú tintáját, ez ért egyik fe lüle tük re ol yan, ugyan cs ak át -
lát szó anya got visz nek fel, amely ké pes bes zív ni a vi zes bá zi sú fes té ket. Így az -
tán ezek nek is csak egyik old alá ra nyom tat ha tunk, hát ol da lu kon szétfut a tin ta.
A há tol da lon szét fu tott tin ta egy pap ír zseb ken dô vel sz e ren csére nyom nél kül
fe li tat ható, a fó lia má sik ol dalá ra min den baj nél kül nyom tat ha tunk. Az elô-
és hát ol dal meg kü lön bözte té sé re a fó lia egyik sar kát 45 fok ban né hány mil li -
mé terre le vág ják. Amennyib en a fó li át magu nk elé tartva ez a vá gás jobb ra fe -
lül van, ak kor a nyom tat ha tó ol dal fe lénk néz. Min den képpen meg kell em lí -
te nem, hogy a tin ta su ga ras ny om ta tásh oz hasz nált vizes ol dósz er bá zi sú tin ták
transzpa ren sek, ami azt je len ti, hogy kö zü lük cs ak a fe ke te fed, a töb bi ped ig
szürke ár nya la tán ak meg fe lelô en sö tét í ti és szí né nek meg fe le lô en el szí nezi a fó -
lia alatt lé vô ké pet, látv ányt. Er re min den kép pen ügyel nünk kell olyan ese tek -
ben, ami kor példá ul egy kéz zel ké szít ett szín es gra fi ka fö lé fó li á ra nyo mott fe -
ke te vagy szín es szö ve ge ket he lye zünk. E fó li ák, fil mek ára a sima pap ír árá nak
100–150-sze rese.

Kap ha tók még A/4-es vagy A/3-as mé re tû hor doz ó ra sok fé le mére t ben fel -
vitt, rit zelt ön ta pa dós eti kettkár tyák, ame lyek kit û nô en be vált ak pél dá ul adat -
bázisban lé vô cím zések nyomtatásakor. Ugyan ak kor jól fel hasz ná lha tók kisebb
áb rák, raj zok, rö vide bb szö ve gek né hány száz pél dányb an tör té nô, akár idô n -
ként is mét lô dô nyom ta tá sá hoz, ha ez e ket a cé dul á kat fe lra gasztj ák a gyár tott
ter mék ek re (el ekt ro mos kap cso lá si rajz, ma gyar nyel vû hasz ná la ti uta sí tás).
Újab ban CD-kor ong ra ra gaszt ha tó ön ta pa dós etik ett e ket is áru sí tan ak, ame lyek
megn yo má sával egyedi CD-ket ké szít he tünk. Csak egyik old a luk ra nyom tat ha -
tunk, áruk kic sit drá gább, mint hasonló vas tag sá gú és fe lü letk i a la kítá sú nem
ön tap a dós tár sa i ké.

Ku ri ó zumk ént em lí tem meg, hogy nyom ta tás után tex tí li á ra va sal ha tó fólia
is kap ha tó, így mind en ki olyan áb rát vis el het tri kój án, póló ján amil yet akar.
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NYOM TA TÁ SI PROBL É MÁK

Passzer pon tos il lesztés
Bár a gyár tók min dent elkövetnek a ny o mat hord o zó pont os be- és meg veze -

té sé re, azon ban a tin ta suga ras nyom tatók pap ír to váb bí tá sa nem passzer pon tos.
A passzerp on tos papírtovábbítás azt je lenti, hogy ha szí nen ként kü lön-külön me -
netb en nyom juk meg ol dal un kat, ak kor ugy an azt az ered ményt kapjuk, mint ha
egy me net ben vége z zük a nyomt a tást. Passzer pon tos ill esz tést, pa pír to váb bí tást a
nyom da gé pek való sí ta nak meg, né hány tíz ezer forint ba ke rü lô nyom ta tó ink nem
képe sek er re a bra vúr ra. En nek kö vet kezt é ben több ol da las do ku men tu ma in kat
cs ak ak kor nyom tat hatj uk a lap ok mind két old al á ra – fel téve, hogy fe lü letk e ze -
lé sük ezt meg en ge di –, ha le mon dunk pél dá ul ar ról az igé nyünk rôl, hogy a lap
két ol da lán a szö veg sorok együtt fus sa nak.

A passzer pon tos il lesz tés hi á nya okoz gon dot a több pél dá nyos nyom tatá s -
kor is, kül ö nö sen abban az eset ben, ha a nyom ta tást még dar a bo lás kö ve ti. Ti -
pi ku san ilyen fel adat a név jegy ek nyomt a tá sa. A pa pír be fû zés pon tat lan sá ga mi -
att az ere de tin ugya nott lé vô név jegyp él dá nyok az egyes lapokon egy más hoz
képest fel-le és jobb ra-balra csúszk ál nak, el moz dul nak akár egy-két mil li mét ert
is. Eh hez já rul még a vá gás me gen ged ett egy milliméteres pon tatl an sá ga, aminek
kö vet kezt é ben az e lké szült név je gyek egyes pél dá nyai kö zött az azo nos szö veg
és egyéb elemek el he lyez ke dé sében 2-3 mm eltérés mut at koz hat.

Hi bás pa pír be hú zás
Az egy re jobb mec ha ni ká nak kösz ön he tô en ez a hi ba je lens ég sze ren csé re

viszony lag rit kán for dul már elô. Leg dur vább esete az, ami kor a pap ír meg fo -
gá sa oly rosszul si ke rül, hogy a nyom ta tó egy sze rû en kép te len be húz ni azt és
né hány próbálkozás után out of pa per hi ba ü ze nettel leáll. Ame nnyi ben ott va -
gyunk a nyomta tó, ille t ve a gép mel lett, akkor könnyen el há rít hatj uk a hib át,
de ha ép pen ebéd el ni men tünk ab ban a re ményb en, hogy amíg mi meg érde -
mel ten hó do lunk az ét kez és örö me i nek, ad dig nyom tató nk ki nyom tat ja azt az
A/4-es mé re tû 32 pél dányt, amit az osz tály tab ló já ról szeret nénk lát ni – hát
akkor nag yot csa ló dunk drá ga ké szü lék ünk ben.

Oly kor elô for dul, hogy nyomt a tónk gon dos an be gyû ri a meg fogo tt pa pírt és
a gyûrt fel ü let re nyom tatja ki jobb sors ra ér de mes munk án kat. Sze ren csésnek
mond hat juk ma gun kat, ha mind össze fe r dén fog ja meg, így húzza be a pa pírt és
arra ny om tat. Ek kor mun kánk nak csak ki sebb hány a da ke rül a gumi hen ger re, na -
gyobb ré sze a pa pí ron ma rad. A hen gert min den ilyen nyom ta tás után ajánl a tos
egy-két pa pír zseb ken dô vel alap o san meg tisz tí ta ni az oda ke rült tin tá tól. A tisz tí -
t ás el mar a dá sa szó  sze rint mély nyo mok at hagy a kö vetk e zô be hú zott pap ír szé lén

26



és lel künk ben egya ránt. Né ha-né ha meg esik (fô ként vékony, fé nyes pa pí roknál),
hogy a pa pír be hú zó szer ke zet gu mi hen ge re me gcsú szik a fényes fe lü let en, ami nek
kö vet kez té ben a pa pírt be húz za ug yan, de nem telj e sen. Nyomtatáskor így mun -
ká nk el sô, fel sô né hány cen tim é te ré nek len yo ma ta nem a pa pír ra, ha nem a pa pír -
tar tó gu mi hen ger re ke rül. Ily en kor se fe ledke z zünk meg a hen ger tiszt í tá sá ról!

Jó tan ács ként e lmo nd ha tó, hogy nyom tat ás kor ma radj unk a ny om ta tó
melle tt, és ha mó dunk ban áll, ak kor akár a nyom ta tó fe de lé nek fel nyit á sa árán
is el len ôriz zük, hogy va ló ban rend ben meg kez dôd ött-e a nyom ta tás. Hi ba esetén
a fo lya mat me g sza kí tá sá val dr á ga tint át, pap írt és id ôt ta ka rít ha tunk meg.

Patroncsere
Ugyan min den nyom ta tó vil lo gás sal jel zi, hogy fog yó ban van va la me lyik szí -

nû tinta, a ma gyar em ber azon ban nem csak ta ka rék os, ha nem egy  ben ha tár ta -
la nul op ti mis ta is. Bí zik ab ban, hogy er re a nyo mat ra (meg leg fe l jebb a köve t -
kez ôre) még ép pen ele gen dô tinta van ab ban a pat ron ban, ezért az tán nyom tat
ren dü let le nül. Nem cso da hát, hogy a pat ron épp en egy A/3-as mé re tû, vas tag,
fé nyes pa pír nyomt a tá sá nak vé ge fe lé ad ja meg ma gát. A nyom ta tó jobb eset -
ben ilyen kor le áll, a gyen géb bek to vább nyom tatnak, mit sem törôd ve a szín -
hiánnyal, csak a fe ke te ki fo gyá sa kor hagyják ab ba szorg os mun kál ko dá suk at. A
kül dött hi ba üz e net egy ér tel mû: ink out. Az ér telme sebb nyom ta tók ilyen kor le -
he tô vé te szik a me net közb e ni patr on cse rét és a ve ze ték, il let ve a nyom ta tó fej
tin tával va ló fel töl tése ut án ott folyt at ják a rá juk bí zott fe lada tot, ahol azt ab ba -
hagy ták. A kész nyo mat fe lü le tes vagy tü zet es vizsg á la ta azonban sok szor a leg -
jobb igye ke ze tük el len ére is kideríti, hogy hol tör tént a pat ron csere. Ily mó don
ez a prin telt példány tin tás tól, pap i ro sos tól ve szen dô be megy.
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Hány olda lt nyom tat ha tok egy patr on nal? Ezt a kér dést biz to san mi n den -
ki fel te t te már, aki nek volt sze ren csé je szí nes nyom a to kat ké szí te ni. A válasz
ko ránt sem egy szerû. A nyom tat ható ol da lak szá ma függ a nyomta tás mód já tól
(ec o no mic, draft, nor mal, HQ stb.), az oldal nagysá gá tól, fe dett sé gé tôl, de még
fe lü let ke ze lé sé tôl is. A gyá rtók sz ab vány teszt ol da lakra ad ják meg a pat ron ok
ka pac i tá sát. Ezek a (fe kete-fe hér és szí nes) tesz tol da lak A/4-es mé re tû ek és 5%-os
fe detts é gû ek. Az 5%-os fede tt ség re pél dát a 6. áb ra ad.

Nyom ta tan dó mu n ká ink leg tö bb je azo n ban olyan, hogy – egy nyom dász
isme rô söm sz a va i val él jek – „a pap ír toc sog a fes ték ben”. Fi nom ab ban fog al -
maz va kevés rajta a meg nem nyo mott fe lü let, az az fe dettsé ge 100%-hoz köze -
lít. Már pedig ha gyár tónk azt ál lít ja, hogy patr on ja i val dar a bon ként mond juk
250 A/4-es mé re tû, 5% fe dett ségû teszt lap nyomt at ha tó ki, ak kor te li mun -
kánk ra á tsz á mít va gyors an osztu nk 20-szal és szorzu nk néggyel (a né gy szín
miatt) és már is meg kap juk, hogy kb. 50 te li szín es A/4-es la pot nyom tath a -
tunk ki a tel jes fes ték gar ni túr á val, ut á na mind et cse rél het jük. Ame nnyi ben festé -
ke ink egy üt tes ára mond juk 15 000 Ft volt, úgy egy lap festé k költ sége kb. 300
fo rint. Eh hez já rul még az átlagot szá mol va 100 fo rin tos pap ír, és má ris meg -
ka p juk, hogy egy te li A/4-es színes ol dal ö nkö lt sé ge mint egy 400 Ft. Nem vé -
let len hát, hogy a gyár tók a pa pí rok szí vók é pes sé gé nek és a ki lôtt tin ta csep pek
mé re tén ek csökk en té sével ig ye kez nek a tin ta felh asz ná lást mé r sé kel ni.

A prob lé más szö veg
Fo lyó szöv eg nyom ta tás á val nin csen sem mi baj. Prob lé ma ke vés RAM-mal

(64 KB-ig) re n del ke zô nyom ta tóknál lép fel id ôn ként ak kor, ha a szö veg vek -
tor os raj zo lópr og ram mal ké szült mun ka ré sze és megl e he tô sen nagy mé re tû, 48
pont fel et ti. A le fej tés so rán a szö veg et tar tal mazó kép rész let egyik ré sze vízszin -
te sen el csús zik, ahogy az a 7. áb rán lá tha tó. Az ilyen tí pu sú nyomta tá si hi ba
ki védh e tô, meg elôz he tô a szö veg nyomta tás elôt ti út vo nal lá, vek to ros rajzzá tör -
té nô ko n ver tá lá sá val.

Ugyancsak vekt o ros prog ram ok szöve ge i nek nyom ta tás á nál for dul elô, hogy
a nyom at ról le ma rad a g, j, y stb. be tûk le nyú ló szá rá nak vége. A jele n ség ak -
kor lép fel, ha a betû tí pus va la mi lyen kéz írást utánzó script be tû. A hi ba oka

28

7. áb ra 
Tö re de zett szö veg



az, hogy tinta su ga ras nyom ta tónk nem is me ri a PostSc ript nyelv et, így a karak -
te rek alak ját a rasz te res kép er nyô font ból, pon to sabban az ATM (Ado be Type
Ma na ger) ál tal generált bit map kép bôl ve szi, an nak is csak a vek tor os prog ram
szö veg dob o zán bel ü li ré szé bôl jel e ní ti meg a kar ak ter e ket, és mint tud juk, a
script tí pu sok le nyú ló szá rai ezen a dobo zon kívülre esnek. Az el mon dot ta kat
szem lél te ti a 8. áb ra, amely nek bal ol da li szöve ge in a vé kony ke ret a vek tor os
prog ram szö veg dob o zát jel zi, a jobb ol dali osz lop pe dig a tin ta su ga ras nyom -
ta tó val ki nyom ta tott, le vá gott szö veg vé gû nyo ma tot mut at ja. Ész rev e het jük,
hogy a nyom ta tó a jobb ra dôlô szö veg vé ge ket ugyan cs ak le vág ja, sôt az utolsó
pé l dán a kezdô nagy bet û nek a ke re tbôl balra ki nyúló al só ré sze is er re a sorsra
jut. A hi ba egy sze rû en or vo sol ha tó: a nyom ta tás meg kez dé se elôtt kon ver tál juk
út vo nal lá a kri ti kus szö ve get.

Itt kell meg emlí te nem egy má sik hiba je len ség et, amely ugyan nem a
nyomtató hi bája, so kan még is ar ra fog ják. Ez pe dig a kép er nyôn jól olv as ha tó
szí nes szö veg ek egyes ka rak te rein ek be csu kó dá sa, kar ak ter ré szek el tû né se a nyo -
ma ton olyan ese tekb en, ami kor a szö veg nek szí nes háttere is van. Ve gyük a kö -
vet ke zô (egy ál ta lán nem szél sôs é ges) pél dát: va laki egy könyv bo rí tó há tol da lán
l évô ism er te tôt szer et ne ki nyomt at ni, amely fe ke te hát tér el ôtt fu tó 11 pont os
sár ga szí nû Ga ram ond szö veg. Azért mo nd tam 11 pon tos Ga ra mond ot, mert
épp en ez könyvü nk ke nyér szö ve ge. Tes sék jó alap o san (ak ár na gyí tó alatt) szem -
üg y re venni egy kis e betût. Ma ga a be tû ki sebb 2 mm-nél, be tû szem é nek ma -
gas sá ga kb. 0,6 mm, vízs zin tes ha ránt von alá nak vas tag sága ped ig mind össze 0,1
mm kö rü li érték. A be tût ki ala kí tó vo nal a leg vasta gabb ré szen sem éri el a 0,3
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mm szélességet. Nyom tas suk ki be tûn ket te li fek e te hát tér elôtt sár ga szín ben.
Gond ol junk pa pír unk szívóképességére, a pont te rü lésre. Cso da-e, ha a fek e te
szin te meg es zi azt a vé kony kis sár ga be tût?

Ak kor a mo ni tor on mi ért ol vas ha tó jól az il yen szöv eg? Egy részt azért, mert
a kép er nyôn nincs pont te rül és. Másrészt azé rt, mert a 72 dpi felbontású moni -
tor 0,3528 mm ol da lélû pi xe lek bôl alakí t ja ki a kis e be tû ké pét, így annak leg -
vé ko nyabb vo na la is vas ta gabb, mint a nyomta tott be tû legvastagabb ré sze. A 9.
áb ra vi zu á lis an mu tat ja be a vá zolt esetet. Balol dalt a 11 pon tos Ga ra mond
nyomt a tott kis e be tû jének hús szo ros nagy í tá sa lát ha tó, jobb olda lon pedig
ugyane n nek kép er nyô ké pe. A jobb össze ha son líth a tó ság mi att az utób bi alá
20%-os szürké ben odat et tem a vek to ros raj zot.

Két ol da las nyomt a tás, ja pán haj tás
An nak el len ére, hogy a leg több nyoma t hor do zó csak egy old a las szí nes tinta -

su ga ras nyom ta tást tesz leh e tô vé, elô for dul hat két ol dal as nyom ta tási ig ény is.
Gon dolju nk be le: meg ren de lônk ra gasz ko dik ah hoz, hogy A/5-ös mé re tû négy -
old a las kis pros pek tu sá nak make tt jét ke zéb en tart has sa. Ilyenk or nem meg ol -
dás az, hogy egy fek vô A/4-es lap ra szél tôl szé lig ki nyom tat juk az egybe fo gott
ne gye dik és el sô olda lt, egy má sik ra pe dig a má so dik és har ma dik olda lt, majd
mind ket tôt odaa d juk, hogy né ze ges se. Vagy két ol da la san nyom ta tunk
– amennyi ben van ilyen pa píru nk –, vagy össz era gaszt juk, majd meg hajt juk a
két la pot. Amennyi ben nyom ta tónk nem ké pes szél tôl szé lig nyom tatni, úgy
kény te le nek va gyunk na gyobb mé re tû pap írt hasz nál ni, de ak kor még ké tol da -
las nyom at hor dozó ese tén is prob lé mát je lent het a pon tos poz ici o nálás. Ma rad
te hát a két lap kü lön tör té nô nyom ta tása (ki fut ók), majd a vá gás, ra gasz tás és
hajt ás. Tudom, lé te zik már a dig i tá lis nyom da, de ki az, aki este di gi tá lis nyom -
dá ba roh an, hogy reg gelre ké szen le gyen az az egy sz em ma kett.

A be mu tat ott el já rás meg fe lel egy összeha j tott pap ír lap (négy old al) ese tén.
Mi a he l yzet az on ban ak kor, ha ugyan csak A/5-ös mér et rôl van szó, de a bel -
sô ol da lak sz á ma 16–32 vagy akár 64, és még van egy négyol da las borí tó is.
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A ter vek szerint a bel íve ket és a bor í tót egya ránt vas tag, 240 g/m2 tö me gû fé -
nyes mû nyo mó pa pír ra nyom tat ja majd a nyom da. A kötés ra gasz tó kö tés, a ge -
rinc vas tag ság ol da lszám tól füg gô en 2–4–8 mm. Meg ren de lônk most is élethû
ma ket tet kér.

Törd e lôp rogr a munk az old a la kat az el ké szült ki ad vány lap o zá sa sze rin ti ol -
dal páro k ban mut at ja. A telj es ki ad vány át ren de zé se és ké tol da las nyom ta tása
íve k re bont va a kil ö vés sze rint 240 g/m2-es pap írra meg le he tô sen há látl an
feladat. A meg ol dás a jap án hajtás. Eh hez nem kell más, mint a tel jes ki ad vány
min den old a lá nak eggyel elô re csúsz tat á sa, ahogy az a 10. ábrán lát ható. Ek -
kor ter mé sze tes en a ger inc- és a szé lmar gók hel yet cse rél nek, ezért a la yo u tot
már így kell ter vez nünk. Ügyeljü nk ar ra, hogy a szél mar gók mel lé tett pa gina
át ke rül az ol dal má sik fel ére a volt ge rinc mel lé. A pá ros és a pár at lan ol dalak
helyének cse ré je mi att nem megy az au to mat i kus old al szá moz ás sem, ezt kéz -
zel kell meg ol da nunk.

Amennyib en a 10. ábra jo bb ol da li raj zán egymás mellett lé vô (balol dalt
pár at lan és jobbol dalt pár os!) old a la kat egy-egy fe le vas ta gsá gú (120 g/m2 tö -
me gû) pap ír ra pá ronké nt össze fog va ki nyom tat juk, ak kor szin te ké szen is va -
gyunk. A nyo mat o kat át ad hat juk egy könyv kö tô nek, aki az o kat a 11. áb rán
lát ha tó mód on meg hajt ja, bel sô fe le i ket összeragasztja, majd ol dal szám sze rint
egy más után so rol ja, és a ge rinc re ra gasz tott kis vá szon nal, pa pírral a kí vánt kö -
tés mó dot szi mul ál va (a la po kat eset leg bi e gel ve) el ké szí ti az élethû ma ket tet.
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A HÁ LÓ ZATI ÉS A PS NY OM TA TÁS LE HE TÔ SÉ GE

Háló za ti nyom tat ás
Nyom ta tónk le het régi, avagy újabb ke le tû. Elôb bi esetben egy PC pár hu -

za mos port já ra, va gy egy Ma cin tosh nyom ta tó, il let ve mo dem bem e ne té re csat -
la koz tat ha tó, ne tán (opionális, értsd kü lön pénz ért meg vá sá rolha tó) há ló za ti
csat lak o zó val (ethe r net) re n del ke zik, min den eset re sohasem hal lott az USB-rôl
(Univ er zá lis So ros Busz), ezért az il yen csatlakozási mód szá mára is me ret len.
Úja bb gé pei nk alap ki épí tésb en vi szont csak az USB-t is me rik a kül sô egy sé gek -
kel való csat la kozás és kom mu ni ká ció cél jai ra. E gé pek nyil ván va lóan alap lap -
ra épít ett ethe r net há ló zati csat la kozó val bírn ak, és rend szer szoft ve rük helybôl
is meri e há ló za ti prot o kollt.

Az elôb bi, ta lán hom á lyos mon dat ok azt je len tik, hogy gé pünk re egyed i leg,
USB-n rá kö tött nyom ta tónk (né mi há ló za ti ál lít ga tá sok árán) ak kor is haszn ál -
ha tó kö zös, há ló za ti nyom ta tók ént, ha nem ren del ke zik ethe r net csat lak o zás sal,
amennyi ben gé pe ink há ló zatba kö tött ek. A há l óza ti ál lít ga tá sok azt je len tik, hogy
az a gép, amely hez nyom ta tón kat USB-n ke reszt ül fi zik a i lag kö tött ük, a nyom -
ta tás szem pont já ból sz er ver ként vi selk e dik majd. A töb bi, vele köz ös et her net
há ló za ton lé vô gép kli ens ként ke ze li a kö zös nyom tat ót. Ma gya rul: a b eál lí tá sok
után a nyomt a tó hoz köz vet len ül csatl a ko zó gép min dig le gyen b eka p csol va ha
va la ki nyomta t ni szer et ne, a töb bi ek már úgy vá laszth at ják ki a kí vánt nyomta -
tót, mint ha az va ló di, há ló za ti nyom ta tó len ne. Ter mé sze tesen a szer vergép más
irá nyú mû kö dé se egy ki csit le las sul majd a nyom ta tás id e je alatt. Elég sok gyár -
tó kö ve ti ezt, a szá muk ra gaz da sá gos há ló zat ke ze lési stra tégi át.
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A ja pán hajtás



A de re kabbak az on ban sok szor op ci o ná lis an, de azért biz to sít ják, hogy
drágá bb nyomt a tó ik va lódi, sa ját há ló za ti kár tyá val és cs at la ko zás sal ren delk e -
zô nyom ta tók ká válj a nak, am e lyek a há ló zat bár mely gé pé rôl köz vetle nül e lér -
he tôk an él kül, hogy egy ál do za ti szer ver ként – puszt án a fiz i kai csat la ko zás által
– ki je lölt gép más ir á nyú mû kö dés ét nyomt a tás köz ben je len tôs en le las síta nák.

PostSc ript nyom ta tás
A tin ta su garas nyom ta tók nem isme rik a Po stSc ript old al le író nyel vet, hi -

szen mûkö dé si me chani z mu suk nem te szi le he tôvé sz á muk ra vekto ros, ava gy
be ágy a zott nagy  fel bon tású pix e les ada tok fo ga dását. A PS nyelv is me re tének
hiá nya mia tt kép te le nek be á gya zott PostScr ipt ada tok (EPS fájl ok, vagy ilyet
tar tal ma zó me tafá j lok) fo ga dá sára és feld ol go zá sá ra, meg je le ní tés é re. Amennyi -
ben ilyen fel adat me gol dá sára kény sz e rít jük ôket, ak kor ropp ant eleg án san ki -
búj nak an nak meg ol dá sa alól: a mindig re n del ke zés re ál ló, 72 dpi-s fel bon tású
rasz te res kép er nyô ké pet ny om tat ják ki a kí vánt nagy  fel bon tá sú beág ya zott EPS
kép, vagy vek toros áb ra he lyett.

Emlé kez te tôül: a PostScr ipt nyel vet is me rô szí nes nyom ta tók az ak tu á lis
felb on tás nak me gfe le lôen rasz ter i zál ják (pi xe les kép pé ala kít ják) a vek to ros an
le írt ada to kat, az ak tu á lis dpi és a be ál líto tt lpi ér ték ek nek meg fel e lô en szük -
ség sz e rint szín re  bont ják, meg je le ní tik, le ké pe zik az ol dal min den egyes elemét,
hogy az tán szí nki vona ton ként ve zé relve egy más után ny om tas sák ki ugya nar ra
a nyo mat hor do zó ra a tel jes old alt.

Egyes gyár tók drágá bb tin ta su ga ras nyom ta tó ikhoz – term é sze tesen op cio -
ná li san – biz to sít ják szá munk ra a PostSc ript nyom ta tás le he tô ségét egy úgy ne -
ve zett szoftv er RIP meg vá sár lá sáv al. Nyom tata n dó, PostSri pt adato kat tar talma -
zó fáj lun kat e szoft ver a fel bon tás nak meg fe le lô CMYK mó dú pi xe les kép pé
ala kít ja, ame lyet tin ta suga ras szí nes nyomt a tónk már pr ob lé mame n te sen megért
és meg is je le nít. Az eljá rás elôn ye az, hogy nyom dá ra elô ké szí tett mun kán kat
nem kell a tinta su ga ras nyom ta tás kö ve tel mén ye i nek meg fe le lô en át ala kí ta nunk
ahh oz, hogy el len ôr zés ként k iny om tat has suk.
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PLA KÁT (POSZ TER)
NYOM TA TÁSA

Az A/3-as va gy A/3+ (ki fu tó A/3: 330◊453 mm) mér e tet me gha la dó fáj lok
nyomta tá sá nak igé nye egy re na gyobb mé re tû nyom ta tók te r ve zé sét és e lké szí -
té sét köv e tel te meg a gyár tók tól. Az ôs, a kö ve ten dô min ta az egy irány ban
pozicionálható, mo z gat ha tó, ugyan ak kor fel emel he tô, le te he tô go lyós tol lat,
mint ny om ta tó fe jet hasz ná ló rajz gép, a plot ter, ill et ve az ebbôl fej lesz tett be tû -
ki vágó volt. Utóbb i nál a go lyós tol lat kés sel he lyet te sí tet ték. Mar adt a meg fele -
lô ma gas sá gú és szé les sé gû állv ány, csak az író toll at, il let ve a vá góké st kel lett
nyom ta tóf ej re cse rél ni. A pap ír moz ga tá sa is egy sze rû sö dött, hi szen azt már csak
elôre kel lett moz gat ni az el ô dök elô re-hát ra moz ga tott nyo mat hor do zó já val
szem ben. A nyom ta tó fej ki a lakí tá sa, a tinta oda vez e té se már me gold ott volt a
ki sebb mé retû tin ta su ga ras ny om ta tókn ál. Egye dü li újí tást a tin ta me net köz -
be ni után tölté sé nek meg old á sa je len tett.

MÉR ET, FEL BONTÁS, SE BE SSÉG

Mé ret
Az egyes posz ter ek, és en nek köv et kez téb en a posz ter nyom ta tók mé re te it a

papír  mé re tek szab vá nyai már me gha tá rozz ák. A pla kát ok ná lunk és Euró pa nagy
rés zén hasz ná la tos mére te it a BB so ro zat ad ja (a BB/0 1000◊1400 mm). A Tá -
vol -Kel e ten, an gol szász nyelv te rü le te ken stb. et tôl el té rô szab vá nyok van nak ér -
vény ben. A gyár tóknak mi n der re fi gyel ni ük kell, ami kor meg ha tá roz zák ter -
méke ik ma xim á lis nyom ta tá si szél es sé gét. A hossz mé ret már nem kö ve ti a
pa pír a la kok szab vá nyos ad a ta it, mert le he tô vé tet ték nagymér e tû hosszú papír -
csí kok, bann e rek (ban ner=zász ló) nyom tat á sát. Gyár tó tól és tí pus tól füg gô en
nyom tath a tunk ak ár 5–50 m hosszú csí ko kat is. E zász lók és egy ben a pap ír -
te ker csek szé les sége már szab vá nyos mé ret. Pont o sab ban a szab vá nyos mé rethez
hoz zá ad ják a ki fu tó mé retét, emel lett he lyet hagy nak a va gó- és il lesz tôje lek nek
ép púgy, mint a 10%-os sz ür kes kál á nak, il let ve a te lí tett RGB és CMYK szín -
négy ze tek nek. Az így ke let ke zett nyom ta tá si szé les ség melle tt a pap ír te kercs két
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szé lén 10–15 mm he lyet biz to sí tanak még a pa pír meg fog á sá hoz, ve ze tésé hez.
A fen ti ek fi gye lem bevé te lé vel kialakult pap ír te kercs-szé les ség ek mil li mé ter ben
szá molva a kö vet kez ôk:

380, 610, 760, 910, 1060, 1220, 1370, 1520, 1620, 2310, 2680.

A plakát nyom tat ók a tek ercs re tör té nô nyom ta tás mel lett ter mész e te sen le -
he tô vé tesz ik ív pa pí rok hasz nál a tát is. Ezek mé rete leh et szabv á nyos, a ki fu tót
és a szük sé ges je le ket, szín négy ze te ket tar talm a zó plu szos méret, de akár tetszô -
le ges nem szabv á nyos mé ret is. Mind össze az a kö ve tel mény, hogy az íves nyo -
math or do zó egyik mér e te a nyom ta tó ba te he tô legk es ke nyebb és leg szél e sebb
pap ír te kercs szé les sé ge kö zé es sék.

Fel bon tás
A DTP-ben meg szo kott do log, hogy a szín es ké pe ket jó mi nô sé gû nyomdai

fel ha sz ná lásh oz egy az eg yes mére t ben 300 dpi-vel szk en nel jük, di gi ta lizá l juk.
Al só ha tár ként – a fájl mé re té nek csök kent é se érde ké ben –, fô leg na gyobb mé -
retû ké pe ket ta r tal ma zó mûv é szi alb u mok ban a 254 dpi fel bon tás még megen -
ge dett. Azt is tud ja mi n den ki, hogy a jó mi nô sé gû szí nes tin tas u ga ras nyomta -
tás hoz an nak egy az egyes mé retû ké pe it ele gendô 150–200 dpi fel bon tás sal
lét re hoz nia. A 150 dpi-s ké pet in kább az 1440–2400 dpi fi zi kai fe l bon tá sú
nyom ta tóknál hasz nál juk, míg a 200 dpi-s ké pet az újabb gyár tá sú, 3600–4800
dpi fiz i kai fel bon tás sal re n del ke zô nyom ta tók kí ván ják meg. A fen ti kép- és
nyom tatófel bon tá si arán yok (kb. 10–16, il let ve 18–24) le het ô vé te szik, hogy a
nyomt a tó a kép egy-egy pi xe lé nek szí nét a CMYK ös sze te vôk bôl és a feh ér pap -
ír szí nbôl „ke ver je ki” oly mó don, hogy az egyszí nû pixelt az arány nak meg fe -
le lô en 10◊10-tôl 24◊24-ig ter je dô ki sebb négy ze tek re ossza fel és eb ben a
100–576 da rab kis négy zet ben, a szto hasz ti kus rá cso zás hoz ha sonló mó don, az
alap szí nek meg fe le lô mennyi sé gi arán yú szét szórá sá val hoz za lét re a kí vánt színt,
ah ogy ez a 12. áb rán szür ké ben és a könyv vé gén az I. szín es táb lán szí nes ben
lát ha tó. A kü lönb ség csak annyi, hogy a való ság ban nem négy zet, ha nem kör
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al a kú ak a tin ta pettyek. A 12. ábrán kb. 120-szo ros, míg az elsô szí nes táb lán
mint egy 100-szo ros az al kalm a zott nagyítás mér té ke.

Egy A/4-es mé re tû, RGB mó dú, 300 dpi fel bont á sú szí nes kép a szo kásos,
színe n kén ti 8 bi tes szín mély ség gel, tö mö rí tés nél kül kb. 30 MB he lyet fog lal el
a mer ev le mezen, il let ve ugyan ennyit igé nyel a me mó riá ban tör té nô tá ro lá sá hoz.
Ugya nez a kép tin ta suga ras nyom tatá s hoz elô kész ít ve 150 dpi fel bon tás nál 7,5
MB-os, 200 dpi esetén pe dig mi n tegy 13,3 MB mé re tû lesz. Az ugyan ilyen
par a mé te rek kel ren del ke zô, de BB/0-ás mé retû (100◊140 cm-es) pl a kát 150
dpi-n 166,6 MB, míg 200 dpi fel bont ás nál már 296 MB tár he lyet igé nyel.
Nem ne héz meg hat á roz ni egy, az elôzô ek kel meg egye zô pa ra mé te rû, egy mé -
ter ma gas, de öt mé ter hosszú bann er fájl mé ret ét sem 150, il let ve 200 dpi fel -
bon tás mel lett (595, il let ve 1057 MB).

A fels o rolt ér té kek mu tat ják, hogy jól tesszük, ha nagy mér e tû pla kátja in -
kon mi nél kise bb te rü le ten, min tegy betétként hasz ná lunk csak pi xe les ké pe -
ket ott, ahol az fel tétl e nül ind o kolt, és a mun ka nagy ré szét vek tor os for má -
tumb an ké szít jük el.

A plakát nyom tat ók ma xim á lis fel bon tá sa gyár tó tól és típ us tól füg gôen

100, 200, 300, 400, 600, 800, 1200, 2400 dpi.

A ki sebb felb on tá si ér ték ek a nag yobb mér e tek hez tart oz nak. Egy-egy
nyomt a tó nak a ma xi mál is felbo n tá sát szok ták meg ad ni, de minden esz köz gond
nél kül kép es en nek az ér ték nek a fe lé vel, harm a dá val, ne gye dév el stb. nyom -
tatni. A nyom tat ás hoz vá lasz tott fel bont ás a nyom ta tan dó mun ka jel le gétôl és
ann ak mé ret é tôl, il letve át lagos szem lé lé si tá volsá gá tól függ. Ban ne rek (zászlók)
nyom ta tás á hoz me gfe le lô a 72–100 dpi fel bon tás is, hi szen ezek mé re te
1–3◊5–15 m, en nek meg fe le lô en szem lé lé si tá vols á guk is nagy (5–20 m), és
ilyen tá vol ság ból a kis fel bon tás sem za va ró, mert nem lá tha tó. Nagy mé re tû
épí tész e ti alap rajz o kat, ép ü let gépé sze ti és egyéb mû sza ki rajzo kat ele gendô
150–200 dpi-vel nyom tat ni. 300 dpi kisebb mé re tek (A/2, A/1) es e tén aján -
lott. Ezek szem lé lé si tá vol sá ga kb. fél-egy mé ter. 300, 400, 600 dpi-s fel bon -
tást hasz ná lunk na gyobb vagy ki sebb pla kát ok, graf i kai mun kák meg je le ní tésé -
hez, hi szen ezek nél fon tos a jó min ô ség. Egy-két mé teres szem lé lé si tá volsá guk
mi att nem igé nyel nek jobb fel bon tást. A 800, 1200, 2400 dpi a fo tó mi nô sé -
gû munk ák nyom ta tási fel bon tása, ezek rész le te it oly kor egé szen köz el rôl is
szem ügy re vesszük, és ak kor sem sze retn énk azok ban a gyen ge fel bon tásból ere -
dô hi bát ta lálni. Mi nél nag yobb a fel bon tás, an nál több az egy ség nyi fe lü let re
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ju tó pi xe lek szá ma (négy ze tes ar ány), en nek köve t kez té ben ro ha mo san nö vek -
szik a nyom ta tás hoz szük ség es idô.

Sebes ség
E nyom tatók se bes sé gét m2/óra mért é kegy ség ben szok ás meg ad ni adott fel -

bon tás mel lett. A nyomtatási seb es ség és a nyomt a tan dó mun ka ter ü le té nek is -
me ret é ben a nyom ta tás idô igén ye ki szá mít ha tó. Ez az idô nem tar tal maz za azt
az egy sze ri, de meg le he tô sen hosszú idôt, amely re a nyomt a tó megha j tó szoft -
ver nek van szük sége ahh oz, hogy a fájl vektoros és pi xe les ada ta it a fú vóká kat
vezér lô elekt ro ni ka szá má ra át ala kít sa, l efejt se. Ez en ada tok tá ro lá sá ra a leg több
poszt er nyom ta tó ba több gi ga bájt ka pac i tá sú hát tér tá rat ép í te nek be.

A le fejtés se bes sé ge függ a munka bo nyolu lt sá gá tól (szí nát me ne tek, sz í nes
blen dek, egy mást rész ben fe dô ob jek tumok sz á ma stb.), de nagy mér ték ben be -
fo lyá sol ja a nyomta tó val össze kapcs olt szám í tó gép pro cesszo rá nak, ad at bu szának
gyor sa sága is. A ki szá molt ad a tok a nyomt a tó win chest e ré re ke rül nek, a nyom -
ta tás ma ga már in nen tör té nik, hisz az akár többórás nyom ta tá si fo lya mat alatt
a szá mí tóg é pet más ra is sz e ret nénk hasz nál ni.

Nyom ta tás kö z ben a fo gyó ban lé vô tin tát után tölt hetj ük, hisz nem en ged -
he tô meg, hogy val a me lyik színû tin ta ki fo gyása mi att a majd nem kész, több
négy zet mé te res nyom a tot új ra kell jen nyomta t nunk. A kész pl a ká tot a nyom -
ta tó kí ván ság ra fel teker cse li, s a be é pí tett vá góval a kész nyo ma tot le vág hat juk
a még fel nem hasz nált nyo math or do zó te kercsrôl.

HOR DO ZÓK, SZÍN TAR TÁS, ÉLET TAR TAM

A pla kát nyom ta tás (50◊70, 70◊100 és 100◊140 cm-es vá gott mé ret ben)
ma már klasszi kus fel adatn ak szá mít, és idetar toz ik a ha sonló mé re tû fo tó mi -
nô ségû szí nes gra fi kák nyom ta tá sa is. Az épü le tek belsô vagy kül sô fe lü let é re
ki fe szít he tô ban nerek (zászl ók) mé re te enn él lé nyege sen na gyobb. Ugy an csak
nagy fe lü let nyom ta tá sát igény lik az egye di óriás p la ká tok, ki ál lí tási sta n dok rek -
lám fe lül e tei, az üz le tek ki ra kat a i ban lát ható ab lakg ra fi kák, a jár mû rekl á mok, il -
letve pad lóg ra fi kák. Min de ze ket nem le het a ha gyo mán yos ofsz et teh ni ká val
nyom tat ni, mert min dössze né hány példá nyuk ra van szüks ég.

A pla kát nyom tatók egya ránt ké pe sek íves és te kercs ala kú nyo mat hordo zók
hasz ná la tá ra. A pla ká tnyom ta tókb an hasz ná lat os leg ke s ke nyebb hor do zó anyag
38 cm széles, míg a leg szé lese bb (természetesen tí pus füg gô en) 106–263 cm kö -
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zöt ti szé les ségû, de lát tam már pros pek tust 12 m sz é les nyom tat ás ra képes
plakát nyom tat ó ról is.

Nyo math or do zók
A matt, fél fé nyes és fé nyes fel ü le tû, vé kony (90 g/m2) és vastag (260 g/m2)

tö meg hat árok kö zöt ti pap ír ala pa nyagú ny o mat hord o zók akár íves, akár te kercs
alak ban már kla sszi kusn ak szá mí ta nak. Mel let tük meg szok ott a pa usz, átlátszó,
il let ve át vi lá gít ha tó mû anyag fól ia, va la mint a hor do zóra fel vitt ön ta padó fe lü -
let tel ell á tott, kü lön bözô vas tag sá gú, pa pír és mû a nyag ala pú ref lektív, il let ve
transz par ens nyo matho r do zók so kas á ga, de nyom tat ha tunk tex tíl i á ra is.

A pla kát nyom ta tók elôd jé nek te kinth e tô be tû k ivá gók egy szí nû, ön ta pa dós
fó li ákból vág ták ki nagy mé re tû be tûi ket, gra fi ká i kat. Eg yes mai posz tern yom -
ta tók kép e sek a meg nyo mott felület ma tt vagy fé nyes fó liá val tör té nô la mi nálá -
sa mel lett a meg nem nyo mott ré szek k ivá gá sá ra, il let ve az egész gra fi ka kör -
be vá gá sá ra is, így hoz ha tók lét re pél dá ul ko pá sál ló, kör be vá gott, ön ta pa dó
fe lül et tel el láto tt pad lóg raf i kák. Egyes pla ká tnyom ta tók ké pe sek ugya narra a
nyom at hor doz ó ra több men et ben is nyom tat ni oly mó don, hogy a pa pír új -
bóli be hú zá sa, meg fo gása, meg ve ze té se passzer pon tos an il lesz ke dik az el ô zô
nyom ta tá si me net meg nyom ott ré sze i hez, így le het ô sé günk van egy munk án
be lül elt é rô fel bontá sok (pl. 300 dpi-s pi xe les és 600 dpi-s vek torgr a fi ka), il let -
ve tin ták (nor mál és UV-fes ték) al kal ma zá sá ra.

Szín tar tás, élet tart am
Szin te min den ki bizt o san lá tott már ki fa kult, szí neit vesz tett pla ká to kat,

reklám anya gok at. A vi zes ol dó szer bá zi sú fes té kek pig mentj ei kö zül csak a ci án
áll ell en töb bé-ke vés bé a köz vet len na pfény ult ra vi o la (UV) össz e te vô i nek. A sár -
ga és a bí bor pig men tek az UV-su gárz ás ha tá sá ra szín te len ös sze te vôk re bom -
la nak, így a nyo mat hosszabb-rö vi debb idô alatt ki fa kul, színét ve sz ti. Ez a fa -
ku lá si idô köz vet len, in ten zív nap fény eset én (dé li fek vés nyá ron) min dössze
egy-két hónap. A ha tás kik ü szö bö lé sé re egyes, drá gább pla ká tny om ta tókh oz a
bel té ri hasz nál at ra szánt, nem UV-ál ló szín e zé kû, ha gyo má nyos tin t akész let mel -
lett kap ha tó az UV-su gár zást akár éve kig tû rô, kül téri haszná lat ra aj án lott fes -
ték kész let is. A két tí pusú fe s ték gyors cse ré jé hez, az el térô fes té ket igénylô mun -
kák gyors vál tá sá hoz ezek a nyom ta tók könnyen és gyor san cs e rél he tô
nyom ta tó fej-tin ta patron-tin ta veze ték együ tess el ren del kez nek. Elm ond hatjuk
te hát, hogy a felh asz ná lási te rü let nek meg fele lô festé k kel a nyom at hor doz ó ra
nyom ott plak á tok, gr a fi kák élettartama több év tôl né hány év ti zed ig terjed. Egyes
gyár tók 10–30 év ga ra nci át ad nak fes té ke ik szín tar tós ság á ra.
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A tint a su ga ras nyom ta tá si tech no ló giáb ól kö vet ke zik, hogy az ilyen tí pu sú
nyom ta tók ból egy-egy szín egy szer re fogy ki, elôt te nem halv á nyul el a nyo -
mat, ha nem az elôzô sort a nyom ta tó még tö ké le te sen nyomta t ta, a mosta nit
pe dig már egy ált a lán nem nyom tat ja. A je len ség leg job ban fek e te szö ve gek
nyom  ta tá sak or fi gyel he tô meg.

A tin ta su garas nyomtatók na gyon jó szolgá la tot tesz nek mu n ká ink meg je le -
ní té se kor, meg ren de lônk a nyom dai szí nekhez kö zeli ért é ke ket lát, de akár a szí -
nes nyo mat is le het vé gter mék. Sajn os a tin ta su ga ras nyom ta tók alap ki épí tés ben
nem is me rik a PostSr ipt oldal le író nyelv et, így az ol dal ba be eme lt, eset leg vá -
gó görb ét is tar tal mazó CMYK mó dú EPS ké pek nyom tat á sa kor csak azok 72
dpi-s ké pe rnyô kép ét nyom tatják ki. A prob lé ma orvoslására a gyár tók több sé ge
op ci o ná li san me gvá sá rolh a tó szoft ver RIP-et ajánl ny om ta tó ih oz. A sz oft ver RIP
– mint azt ne ve is mu tat ja – olyan pr og ram, amely a be á gya zott EPS ké  pe ket
tar tal mazó, vagy PS for mát u mú munka fáj lunk at, olda lun kat a tin ta su ga ras
nyom ta tó számá ra ért he tô, megfelelô fel bon tá sú rasz ter es képpé ala kítja át.
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FE KE TE-FEHÉR 
LÉ ZERN YOM TA TÁS

A lé zerny om ta tók ugyan jó tíz évv el a tin ta su ga ras ny om ta tók elôtt jelentek
meg a pi a con, má ra azonban – szám u kat te kintve – a má sodik helyre szo rul -
tak vissza. Ma már nem gyá rta nak csak fe ke te színû nyom ta tás ra ké pes tinta -
sugaras nyom ta tót, így meg le het ô sen ne héz a tin ta su ga ras és a lé zer nyom ta tók
pi a ci árai nak össze ha son lí tá sa. Az biz tos, hogy a leg ol csóbb szí nes, 600 dpi fel -
bon tású, ma xim um A/4-es mé re tû nyom tat ás ra kép es tinta su ga ras nyom ta tók
(ti zen e zer for in tos) árá nak min tegy tízs ze re sé ért már profi fel bon tá sú (leg alább
2400 dpi), A/3+-os mé re tû szí nes nyo mat létre ho zá sá ra is ké pes tá r su kat vá sá -
rol  hat juk meg. A leg ol csóbb, de csak fe ke te nyomt a tás ra al kal mas 600 dpi fel -
bon tá sú, A/4-es mé retû pap ír ra dol go zó lé zer nyomt a tó ára mint egy öt szö röse
a leg ol csóbb szí nes tin ta sug a ras nyom tat ó ké nak. A leg jobb (1200–2400 dpi,
A/3-as mé ret, kétoldalas nyomt a tás) fe ke te-feh ér lé zer nyom tatók pe dig kb. tíz -
szer annyi ba ke rül nek, mint az elôbb em lí tett pro fi mi nôs é gû nyom ta tás ra képes
szí nes tin ta su ga ras ny om ta tók.

Áruk ug yan több szö rös, üze melte té sük vi szont lé nye ge sen kis ebb költ séghá -
nya dú a tin ta su garas nyomtatókénál. Amíg tin tas u ga ras nyomt a tó val a leg ol -
csóbb pap ír ra nyom tatva egy A/4-es szí nes kép elô ál lít á si költ sé ge mint egy
300–400 forint, add ig lé zer nyom ta tó val egy ha son ló, de fe ke te-fe hér ké pet kb.
30 forintért nyom tat hatu nk ki. Meg jegy zés ként kí vánk o zik ide, hogy ugyan ez
a kép szí nes léze r nyom tat ó val ki nyomt at va sem ke rül töb be 100 forintnál. Egy
másik példa: egy A/4-es fek e te szö ve get tar tal ma zó oldal ki nyom ta tá sa tinta su -
ga ras nyom ta tó val kb. tízszer annyi ba kerül, mint ugya nenn ek lé zer nyom ta tó -
val törté nô elô ál lí tá sa.

Össze fog lal va meg áll apít hat juk, hogy a fe ke te-fe hér nyom tat ás ra kép es lé -
zer nyom ta tók ug yan mint egy tíz szer annyi ba kerü l nek, mi nt a ha son ló mi nô -
ségû tin ta su gar as pár ja ik, üzem el te tési és nyom a t-e lô áll í tá si kö l tsé gük azon ban
mint egy ti ze de csu pán a ve lük pá r hu zam ba állított tin tas u ga ras tár sa i ké nak.
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TEC H NO LÓ GIAI JEL LEM ZÔK

A fe kete-fe hér (és színes) lé zer nyom ta tást a pon tos abb term i no ló giá hoz
szokott, és min dent a nyom da i par szem szö gé bôl vizsgá ló sza ki roda lom elektro -
fo tog rá fi ai pró b anyom ta tó elj á rás nak ne ve zi. A fénymásoló és a lé zer nyomta tó
azo nos el ven mûk ö dik, a kü lönb ség pusz tán an nyi, hogy a fény má so lónál a sze -
lén   hen ger en ke let ke zô lá tens képet ha gyom á nyos fé ny for rás ból (kvarclá m pa)
szár ma zó lát ható fény, míg a lé zer nyomt a tó nál ugyan ezt lé zer fény hoz za lét re,
alakí t ja ki. Az el jár ás lé nye ge a köv et ke zô: egy elekt rom os ára mot jól ve ze tô fe -
lü let re (fém henger) fé nye lekt ro mos tu lajd on sá gokk al ren del kezô szig e telô ré te -
get (sze lén, szi lí ci um) vi gyünk fel. E szi ge tel ôré teg tel jes fel ü le tét elekt rosz ta ti -
kusan tö lt sük fel. Ezt kö vet ô en az áb rá zol ni kí vánt kép ne ga tívj á nak meg fele lô
he lye ken és mér ték ben vi lá gít suk meg a fe lü le tet. A fénnyel meg vi lágí tott helye -
ken a fé nye lekt rom os (szel én- vagy szilíciumrét eg) ve ze tô vé vál ik, ami nek kö -
vet kez té ben fe lü leti töl té se a ve ze tô fém ré te gen ke resz tül az adott he lye ken ki -
sül. Az ex po zí ci ós fo lya mat következtében a szig e tel ôrét eg fe lü le tén a képpel
meg egye zô töl tés min ta alak ul ki, az az a sze lén heng e ren meg je le nik az elekt ro -
fotog rá fiai (elekt rosz ta ti kus) lát ens kép, ahogy azt a 13. áb ra mu tatja.

A lá tens kép elô hí vá sát, pap ír ra rög zí té sét a szel én hen ger é vel el lenté tes elô -
je lû töl téssel el láto tt to ner rel, fes tékp ú der rel oldj ák meg. A lá tens kép et tartal -
ma zó sze lén hen ger el for dul a fe kete szí ne zé kû, na gyon fi nom (pú der sze rû) szem -
csé zetû, hô re lá gyu ló ra gasztó a nya got és elekt rosz ta ti ku san ve le el len té te sen
töl tött szem csék et tar tal mazó to ner tartá ly elôtt, ami nek köv et kez téb en a sze lén -
hen ger tö l tött (ké pet al ko tó) he lye in a fes ték pú der meg kö tô dik. Ezt kö ve tô en
a sze lén heng er to vábbfor dul a nyo mat hor do zó (pap ír) felé. A nyo mat hor do zót
egy nagy  fe szülts ég elô ál lítá sá ra kép es ko ron a egy ség a sze lén heng e ré vel meg -
egye zô pol a ri tás sal, de an nál lé nye ges en na gyobb fe szült ség gel (300–400 V)
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elek rosz ta ti kus an fel tö l ti, ami nek kö vet kez té ben a sze lén hen ger rôl az összes pú -
der fi nom ságú ton er szem cse át ke rül a pap ír ra. A sze lén hen ge ren eset le ge sen ott
ma radt szem csé ket erôs elekt ro mos térrel el tá vo lít ják, majd a sze lénhe n gert
elekt roszt a ti ku san újra fel töl tik, hogy a kö vet kezô for dul at nál is mét fel hasz nál -
ha tó le gyen. A nyo math or do zó pap írt ez után két 100–110 °C-ra fel fû tött gu -
mi hen ger kö zött ve zet ik át, ami nek kö vetk ez té ben a toner ra gasztó a nya ga meg -
ol vad, s ez zel a ké pet a nyom ta tó a pap ír ba sü ti. A fes té ká tad ás fo lya matát a
14. ábra szem lél teti.

A vá zolt eljá rás a fe l bon tásn ak meg fe le lô mé re tû nyom ta tá si so rok ként tör -
té nik, és e s ze rint is mét lô dik a szel én hen ger pal ást já nak fe lü let én egy-egy alkotó
men tén. Mi re a sze lénh en ger ten gel ye kö rül egyet fordul, a tel jes le írt fo lyamat
le ját szódik a meg fe le lô el for du lási szö gek nél és az adott al ko tó újabb kép sor
létr e ho zá sára is mét fel haszn ál ha tó lesz.

Itt kell meg em lí ten em, hogy amíg a tin ta su ga ras nyom ta tók ból a hal vá nyo -
dás leg ki sebb jele nélkül, egy szer re fogy el a tin ta, add ig a léz er nyom ta tók fes -
tékka zet tá jáb ól el fo gyó to ner egy re halvá nyabb nyo mat o kat ered mén yez. Oly -
kor csak a lap egy-egy sáv já ban, de azon vé gig hal vány a nyo mat.

MÉ RET, FELBONTÁS

A fe ke te-fe hér lé zer nyom ta tók eu róp ai forga l ma zás ra A/4-es és A/3-as
nyomtatási mér et ben ké szül nek. Itt kell fel hív nom a ked ves olv a só fi gyel mét
ar ra, hogy nem tal ál koz tam még oly an lé zer nyom ta tó val, amely a fent em lí tett
név le ges mé re tét tel je sen me gnyom ta vol na. Min den eddigi nyom ta tóm üre sen
hag yott egy 3-4 mm-es sze gélyt a pa pír mi ndeg yik szé lén. Lé zer nyom ta tónk
mar gó kép zé sét egy – a 4. és az 5. áb rán be mu ta tott – pró ba nyom ta táss al
könnyen el len ôriz hetj ük.

A lé zern yom ta tók me gje le né se kor azok fel bont á sa ke vés sel a lát ha tó sá gi ha -
tár (0,1 mm) al at ti ér ték, 300 dpi volt. Vi szony lag zaj talan üz e mük, se bes sé -
gük és graf i kai ké pes sé ge ik messze túl szárn yal ták elôde ik, a mát rix nyom tatók
hasonló tu lajd o nsá ga it. A mai lé zer nyom ta tók kö zött gyen gé nek szá mít a 600
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dpi-s fel bon tás, jellemzônek mond ha tó az 1200 dpi és jó nak minôsíthetô 2400
pont el he lye zése egy hü vely ken be lül.

A léz er nyom ta tók gyár tásu k kor meg hatá ro zott fel bon tása ad ja meg azt
az el e mi pont ot (elmé let ben négy ze tet, va lójá ban kört), amelyet a lé zer fény
a sze lén hen ge ren meg vi lág ít vagy sö tét ben hagy, ki ala kít va ez zel egy nem
nyo mó, il let ve nyomó ele mi pon tot. A ki ad vány szer kesz tô prog ramok
nyomta tá si be ál lít ó táb láin a fel ha sz ná ló elv ben sza bad on meg vá laszt hat ja a
nyom tat ás fel bon tá sát (ma xi má lis ér ték vagy ann ál ki sebb), azon ban a gya -
kor lat ban ez a felb on tás csak a ma xi mál is ér ték 1/n-sze re se leh et, ahol n
nullá nál na gyobb ter mé sze tes szám. Hát ez a meg ha táro zás elég gé ma tem -
a ti ku si megf o gal ma zá sú ra si ke redett.

Egy konk rét pél da job ban meg vil á gít ja a lén ye get. Le gyen pél dául kép zelet -
be li nyomt a tónk ma ximá lis felb on tá sa 1200 dpi. Ez azt je len ti, hogy a nyom -
tath a tó leg ki sebb el e mi pont, négy zet ol dal hossza al ig va la mi vel na gyobb, mint
0,02 mm. A fe l hasz náló vá laszt hat ja ezt a fel bont ást, és mind en gond nél kül
nyomt at hat ve le. De be ál líthat 600 dpi-t is, mert ekkor n=2. Az n=3 be ál lí tás
400, míg n=4 mel lett a felb on tás 300 dpi lesz. A fe l té te lek nek meg fe le lô n ér -
té kek mel lett vá laszth a tó felb on tá so kat az 1. táb lá zat fog lal ja össze. Túl nagy
n-re a fel bon tás már 300 dpi alá esik, ily en be áll í tást csak ak kor vá lasszunk, ha
szán dé ko san aka runk lét re hoz ni jól lát ha tó lép cs ôk bôl ál ló nyoma tot. Ekk or
még a pusz tán csak fe ketét tar tal ma zó vo na las áb rá ink, sz ö ve ge ink is megl e he -
tô sen lé pcsô sek lesz nek. Más sza vakkal meg fog al maz va nyom ta tónk fel bon tását
le ront hat juk. Össze fog ha tunk, eggyé ol vasztha tunk 2◊2, 3◊3, 4◊4 stb. ele mi
pon tot, és ezek bôl az újabb – ki sebb fe l bon tást adó – egy sé gek bôl épít het jük
fel nyo mat un kat, mintha ny om ta tónk csak az így ke let ke zett fel bon tás ra vol na
ké pes. A je len sé get di git á lis ko rlát nak ne vez zük, és ép pen meg léte mi att nem
vá laszt ha tunk pél dául 379 dpi-s fel bon tást, il let ve ha va la ki még is ezt te szi, ak -
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Össze fogo tt
ele mi pon tok 1◊1 2◊2 3◊3 4◊4 5◊5 6◊6 7◊7
száma
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Össze fogo tt
ele mi pon tok 8◊8 9◊9 10◊10 11◊11 12◊12 15◊15 20◊20
száma
Felb on tás (dpi) 150 133 120 109 100 80 60

1. táb lá zat
Pél da a di gi tális kor lát ból adódó vá laszt ha tó felbontásokra



kor nyom ta tó ja egy kép ze letb e li meg ro vó pil lan tás, vagy el né zô mo soly kí sé re -
tében a vála sz tott értékhez leg kö zel ebb esô 400 dpi-vel nyom tat majd.

NYOMTATÁSI BE ÁL LÍ TÁ SOK, 
A PA GE SE TUP ABLAK LEH E TÔ SÉ GEI

Míg a tintasugaras nyom ta tók több sé ge ház tar tá sokb an ta lá lható, ad dig a
lé zer nyomt a tók je len tôs há nya da cé gek tu laj do ná ban van. Mi n dez azt jel en ti,
hogy amíg a ti n ta su gar as nyom ta tók nagy része egye di, egy géph ez kö tött
nyomta tó ként mû köd ik, ad dig a lé zer nyom ta tók na gyob bik fele a cé gen belül
kiép í tett há l ózat ra kö tött ki men e ti esz köz ként üze mel. Csak a na gyon eg ysze -
rû, ol csó léz er nyomta tók nem rend el kez nek alap ki építé s ben háló za ti kár tyá val,
de az leg többjü k höz opc i o ná li san meg vá sá rol ha tó. Egy helyi há ló za ton egy szer -
re több nyom ta tó is üze melh et, s kö zülük né hány nak a me g haj tó szoft ve re a
mi gé pünk re is te le pít ve le het. Az esz köz vála s ztó ban ha tá rozh at juk meg, hogy
me lyik nyomt a tót sze ret nénk igény be venni.

Ott hon, a sa ját gé pé re kö tött egy szem nyom ta tó ját – le gyen az tin tas u ga -
ras vagy lé zer – mind en ki jól ism e ri, be ál lí tá si lehe tô sé ge iv el tö ké le tes en tisztá -
ban van. A mun ka hel yi há ló zat több, nag yobb tel je sít mén yû, ép pen ez ért bonyo -
lul tabb meg haj tó val ren delk e zô nyom tató já nak me gis me rése azonban idô  i gé nyes
le het. A tin ta su gar as nyom ta tás ról szó ló fe je zet ben meg sem kís é rel tem a
nyomtatási be ál lí tá sok ról ír ni, mert egy részt ahány nyomta tó, annyi be ál lí tás,
más részt ezek elég egy sz e rû ek ah hoz, hogy bárki hamar ki isme r je ôket. A lé zer -
nyom tat ók be ál lí tási le he tô ségei vi szont lényegesen egy sé ge seb bek, és eléggé bo -
nyo lul tak ah hoz, hogy ér de mes le gyen ve lük kü lön fog lal koz nunk. A kö vetk e -
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Pa ge Se tup 
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ol dala



zôk ben vé gigvesszük a na gyobb tel je sít mé nyû, a PostSc ript nyel vet is me rô há -
ló  za ti lé zer nyom tat ók fôbb ál lí tási leh e tô sé geit.

A fej e zet ké per nyô kép ei App le Ma cin tos hon kés zül tek, de az IBM PC-k
azo nos funk ci ó jú ab la kai nagy on ha son ló ki né ze tûek, tar tal mú ak, így a köz ölt
áb rák mi n dkét pl at for mon hasz nál ha tók.

Pa ge Se tup
A parancs ki adá sa ál ta lá ban a nyomta tó meg haj tó ki vá laszt á sát köv e tô lé pés.

A PostSc ript lé zer nyom ta tók füg get le nül at tól, hogy ép pen szö ve gsz er kesz tô vel,
vek to ros ra j zo lóp rog ram mal, pix e les fes tôp rogra m mal, ki advá ny szer kesz tô vel
vagy va la mi máss al dol go zunk – azo nos ab lak kal je lent kez nek be, ahogy az a
15. áb rán lát ha tó, s ez a Pa ge Se tup ab lak el sô, Pa ge Att ri bu tes ne vû oldala.

Az ab lak kö ré el he lyez tem a há rom len yí ló menü egy-egy le het sé ges vál asz -
tá si le he tô sé gét is. Pont o sab ban az el sô a Pa ge Se tup ab lak há rom ol dalát mu -
tat ja be, amely egyes prog ra moknál ki e gé szül egy negy e dik, a prog ram ne vét
vi se lô, s an nak be ál lí tá si leh e tô sé gei re vo nat ko zó old al lal. A For mat for szöveg
mel let ti le nyí ló me nü ben lát hat juk a háló zat ban éppen mû kö dô, és a vá lasz tott
meg hajt ó val el ér he tô nyom ta tók ne ve it – kö zü lük vá laszt juk ki azt, ame lyik kel
nyom tat ni sze ret nénk. A harm a dik, a vá laszth a tó pap ír mé re tek et mu ta tó me -
nü nyomt a tó füg gô, az eg ysze rûbb nyom ta tók nál az ábrán be muta tott nál lé nye -
ges en ke ve sebb mé ret kö zül vá laszth a tunk. Be áll ít hat juk még nyom tat ni kí vánt
mun kánk ori ent á ci ó ját (álló vagy fek vô), il let ve a nyom tat an dó lap ot a raj ta lé -
vô munk á val együtt 25–400% kö zött ki csi nyíth et jük, na gyít hat juk. A kí vánt
be ál lí táso kat elvé gez ve lé p he tünk át a Pa ge Se tup ab lak kö vet ke zô, PostSc -
ript™ Op ti ons ne vû old alá ra, amel yet a 16. áb ra mu tat be.

A b eál lí tá sok egy ér tel mû ek. A vízs zint es és fü g gô le ges tük rö zés, va -
la mint az in verz mó dú nyom ta tás be kap cso lá sát az áb rán lát ha tó kutya
ál lása és színe mu tatja. A ne gye dik, az au to ma ti kus fo nt he lyet te sí tést
engedélyezô kap csol ót ne kap csol juk be, mert ak kor hián y zó, eset leg csak
ki kapc solt font ese tén azt az ope rá ciós rend szer ben be ál lí tott font tal min -
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den fi gye lmez te tés nélkül he lyet te sí ti a nyom tató, és úgy ny om tat. Az
eredmé ny akár több  száz át tör de lô dött, hasz nál ha tat lan, ki do ban dó ol -
dal leh et. Amennyib en nincs be kap csolva ez a kap cso ló, úgy a nyomta -
tás tény le ges meg kez dé se elôtt a gép rá kér dez a hi ány zó font he lyett e sí -
té sére, ek kor a hi bát ki kü szö böl het jük. A köv et ke zô két kap cso lót (a
szöv eg és a gra fi ka si mí tását) DTP-s mun ká nál min dig érd e mes be kap -
csolni. Az utol só elôt ti kapcs o ló be kap cso lá sa egy pre cí zebb, pont o sabb,
fi nom abb, de az erede ti nél egy ki csit ki sebb nyom a tot ered mén yez. Mér -
et he lyes mun kákn ál be kap cso lá sa ke rü len dô, igazán a lé zer nyom ta tók
meg je le né sének id e jén, a 300 dpi-s fel bon tás ad ta kép simí tás á hoz volt
szük ség e kap csoló ra. Amik or az ut ol só kap csol ót be kap csol juk, ak kor
azt en ged élyez zük, ho gy a gép a nyom ta tó memó ri á já ba egy szerre le tölt -
se a fájl ban hasz nált összes fon tot, ne csak az ak tu á lis old al(ak) nyom -
ta tás á hoz szük sé ge sek et. Amennyiben fáj lunk sok fé le be tût tar tal maz, és
a nyom ta tó RAM-ja sem túl sok (2–4–8 MB), úgy könnyen elô ford ul -
hat, hogy a nyomta tás PostSc ript er ror hi ba üze net tel le áll, mert a sok le -
töl tött font e lve szi a he lyet a nyomt at ni kív ánt ol dal(ak) ada tai elôl.
Jobb ha bé kén hagy juk ezt a kap cso lót.

Eg yes egy sze rûbb, ol csóbb lé zer nyom ta tók nál nem ad hat meg a fel hasz ná -
ló sa ját mére te zé sû ol dalt, csak a le gör dü lô lis tá ból vál aszt hat. Ilyen nyom ta tót
hasz nál va a Page Se tup abla k nak nin csen Cus tom Pa ge Siz es ol dala, amely -
nek be ál lí tá si le he tô ség e it most a 17. áb rán lá that juk.

A New gomb bal új, saját mé rete zé sû la pot ad ha tunk az áb rán még üres lis -
tá hoz. Az Edit gomb (a most még üres) lis tán ki vá laszto tt ol dal átméretezésére
szolgál. A De le te tör li a lis tán kij e lölt ol dal(aka)t. Az OK gomb a Pa ge Att -
ri bu tes ol dal Pa per me nü jé hez ad ja az el kész í tett ol dal(aka)t. A Can cel a me -
ne kü lésre szolgál. Az akt ív New vagy Edit gombra kat tint va vé gez hetj ük el a
kí vánt ol dal- és mar gómé re tek be állí tá sát, va lam int itt a dha tunk ne vet is új ol -
da  lunk nak. A leg ki sebb lét reh oz ha tó pap ír mé ret 3◊5 in ch, a zaz 7,67◊12,7 cm.
Az el mond ot ta kat a 18. áb ra szem lélte ti.
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A PRINT AB LAK BE ÁL LÍ TÁ SAI

Pr int
Az uta sí tást ki adva a Print abl ak nyí lik ki, és lát ha tó vá vá lik an nak el sô,

Gen e ral nevû ol da la, am int az a 19. áb rán meg fi gyel het jük. Az ol dal te te jén
lé vô Printer le nyíló me nübôl a tele pí tett print e rek köz ül ne vük alap ján vá -
laszt ha tunk. Ér de mes besz é des ne ve ket ad ni az egyes prin te rek nek. A Des ti -
nati on (ren delte té si hely, cé lál lomás) Print er fe lir a tát File-ra cse rél hetjük, de
utóbbi hasz ná la tár ól (fájl ba törté nô nyomt a tás) ké sôbb lesz szó. Az ab lak mellé
el hely ez tem az egyes ol dal ak ne vei nek lis tá ját, amely tu laj don kép pen a más odik
sor le nyíló me nü je. Az egyes DTP-s prog ra mok hasz ná lata kor a Ge ne ral és a
Backg round Pr in ting kö zé be ék e lô dik egy újabb sor, am ely az ak tuá lis prog -
ram ne vé vel fém je lzett, és az adott prog ram nyúj totta be ál lí tá sok el vég zé sét biz -
to sít ja. Az ab lak al ján a Sa ve Set tings gombbal el ment het jük az ak tu á lis be -
ál lít á so kat, a Can cel-lel men e kül he tünk, míg a Pr int in dít ja a nyomtatást a
be ál lí tott paraméterekkel. A fel so rolt be állí tá sok az abl ak min den ol da lán az o -
no sak, csak a vé kony ke re ten belüli rész vál toz ik ol dal ról ol dal ra. A to váb bi ak -
ban csak e vé kony ke re ten be lüli, az egyes ol da lak hoz tar to zó ré sze ket tárgy al -
juk meg.

A Pri nt ab lak Ge ne ral ol da lán ak be áll í tá sai
Az ál tal á nos nyom ta tá si beál lí tá so kat vé gezh et jük el ezen az old a lon. A Copi -

es sáv ba ír hat juk be a nyomt at ni kív ánt pél dánys zá mot. A Col la ted kap cso -
ló val ve zé rel het jük az össze hor dást. A nyomd ai szak ki fe je zés egy kis ma gya rá zat -
ra szo rul. Kép zel jük el, hogy 24 ol da las do ku ment u mun kat sze ret nénk 10
pél dány ban ki nyom tat ni. Al a phely zet ben (Co l la ted nincs be kapcs ol va) nyomta -
tónk el ôször 10 pél dányb an ki nyom tat ja az el sô, majd a má sod ik, vé gül az utol -
só ol dalt. Ezt kö ve tô en ne künk kell kéz zel elô ál lít a nunk a tíz példányt úgy,
hogy egy szép nagy, ti sz ta asz talra a ke zünkben tar tott 240 ol dal a ljá ról egyen -
ként egy más mel lé he lyez zük a tíz da rab uto l só ol dalt, majd azok ra te szünk
egyet-egyet a huszonharmadikból és így to vább, amíg vé gül a tíz kupac te tejé -
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re ke rül egy-egy pél dány az el sô old al ból. Hát ez az össze hor dás mûv e le te. Aki -
nek elég élénk a fan tá zi á ja, az kö nnyen el kép zelhe ti, hogy nag yobb ter je de lem
és pél dány szám mel lett ré gen szó sze rint össze kel lett hor da ni a nyom da külön -
bö zô he lye i rôl az egyes pél dá nyok ol da la it. Az össze hor dás (Col la ted) kap cso -
lót be kap csolva nyom tat ónk el ôször szépen egy más ut án ki nyom tat ja az el sô
pél dány összes old alát, majd a má so di két és így to vább, amíg nem vé gez az
összes pél dánnyal. Ugyan las sab ban nyom tat mint alap hely zet ben, ezz el szemben
meg kí mél ben nünket az összeho r dás szel le mi él ve ze te ket egy ál ta lán nem nyúj -
tó munk á já tól.

A Pa ges kap cso ló két rá dió gomb já val vála szt ha tunk, hogy az összes
(All) ol dalt akarj uk-e ki nyom tatni, vagy meg elég szünk egy tart o mány ki -
nyom tatá sá val. Utóbbi es et ben a From (-tól) mezô be az el sô, míg a To (-
ig) me zô be az utol só nyom tat ni kí vánt ol dal sor szá mát kell be írnu nk.
Amennyi ben a -tól me zô be nem íru nk számot, úgy a nyom tat ást az el sô
ol dal tól kez dô dik. Az -ig me zô ki töl tet len vol ta ese tén pe dig a nyom ta tó
az utol só ol da lig nyom tat. Ha csak egy ol dalt sze ret nénk ki nyom tat ni, ak -
kor an nak ol dal szám át mind két me zôbe be kell ír nunk. Sa j nos nincs le he -
tô ség ünk bo nyo lul tabb nyom tat á si igény egy szer re tör té nô meg adá sá ra. Pél -
dá ul ha a má so dik, hat o dik és a ti ze negytôl hu szon há ro mig ter je dô
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ol da la kat sze ret nénk ki nyomt at ni, ak kor ezt csak hár om rész let ben te hetj -
ük meg.

A Pa per So ur ce (pap ír fo r rá sa) két rá di ógomb já val el dönt het jük, hogy
nyom tat ónk hon nan ve gye a pa pírt. Az összes lap ot (All) ve he ti au to ma ti kusan
(Au to Se lect) nyom ta tónk nak ab ból a tá l cá já ból, amely a be ál lí tott pap ír mé -
re tet tar tal mazza, de az el sô lap ot (First pa ge) külön is ke zelhe t jük, mert pél -
dá ul fó liá ra vagy vast a gabb ka r ton ra szere t nénk nyom tat ni a bo rí tó ol dalt, és ezt
ké zi ada go lás sal tesszük az egyes tál cá ra (Tr ay 1 Ma nu al). A töb bi ol dalt Re -
ma ini ng (hát ra lévô, ma ra dék) nyom ta tónk már ve he ti pél dául az áb rán lát ha -
tó mó don a hár mas tál cár ól (Tray 3).

A Print abl ak Backg ro und Printi ng ol da lá nak be ál lít á sai
Az ol dal a 20. áb rán ve he tô szem ügy re. A háttérnyomtatás pa ra mé te rei ál -

lít ha tók be itt. A Print in két rá di ógomb já val vá laszt hat unk a ny om ta tás két
alap ve tô mód ja kö zött. A Fo reg ro und azon nal, elô tér ben nyom tat, vagyis nem
fejti le elô re a fájlt (no spo ol fi le) ny om ta tá si sor on kén ti adat ok ra. A nyom -
tatás ide je alatt a gé pet má s ra nem hasz nál hat juk. Nyomt at ni kív ánt ol da lunk
ált a lá ban ha mar elkészül, ha csak nem az tör tént, hogy a háló zat min den gé pé -
rôl min de nki épp en most indí tott el egy-egy elô tér ben tör ténô nyomta tást
ugyan ar ra a nyom ta tó ra, és mi ép pen tiz ennyolca di kak va gyunk a vára ko zók
so rá ban. Ilyen kor vá ra kozu nk tü rel me sen, vagy megs za kít juk az elin dí tott
nyomt a tá si fo lyam a tot.

A Backg rou nd (hát tér nyomta tás) gom bot vála szt va élô, akt ív lesz a Print
Ti me (nyom ta tá si idô) le he tô ség négy rá di ógomb ja. Az Urgent (sür gôs) gom -
bot vá laszt va viszonylag ha mar elô kerül do ku men tum unk a nyomtatóból úgy,
hogy közben gé pünk kel nyu godt an dolgo z ha tunk tovább. A No r mal gomb ra
bökve do ku men tu munk in kább hosszabb, mint rö vi debb idô alatt lesz ké sz.
A Pr int at vá lasz tás kor be ál lít hatjuk, hogy a nyom ta tó mi kor (dá tum és idô -
pont) kezd jen hozzá a nyom ta tás hoz. A Put Do cu ment on Hold gomb pe -
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dig a nyom ta tásf e lü gye lô prog ram vár ó lis tá já ra he lye zi munká n kat, nyom ta tá -
sa csak kü lön uta sí tás ra kez dô dik majd el.

A Pr int ab lak Co lor Mat ching old a lá nak be ál lí tás ai
Az ol dal a 21. áb rán lát ható, a színegyeztetés be áll í tá sát szol gálja. A fe kete-

fe hér lé zerny om ta tásb an nincs je len tô sé ge. Az áb rán mu ta tott Color/Gray -
 scale b eál lí tás a szí nes ol dal a kat, áb rá kat a szín ek tó nu sérté ké nek meg fel e lô
szür ké vel nyom tat ja ki. Az ol dal töb bi be ál lí tási le he tô sé ge majd a szí nes lé zer -
nyom ta tás nál lesz sz á munk ra ér de kes.

A Pr int ablak Co ver Pa ge ol da lán ak be áll í tá sai
Az ol dalt a 22. áb ra mut at ja be. A Co ver Pa ge (fe dô lap, taka ró lap) nyomta -

tá sá ra há rom le he tô ség közül vá laszt ha tunk. A No ne (nem) vá lasz tás nem
nyom tat taka ró la pot. Gra fi kai mun kák hoz álta lá ban ezt a b eál lí tást vá laszt juk.
A Be fo re Docu ment fe li ratú rá di ó gombot vá laszt va a mu n kánk elé, az Af -
ter Docu ment le he tôs ég re ütve pedig a mö gé nyom ta tunk egy kü lön ta ka -
róla pot. Mint az az áb rán is lá tha tó, meg ad hat juk a ta ka ró lap pap írj á nak for -
rását is (Co ver Pa ge Pa per So ur ce), hogy azt hon nan, me lyik tálc á ból ve gye
a nyom tató.

Hang sú lyoz nom kell, hogy a fe dô lap nem ta r to zik a mi do ku men tu munk -
hoz, nem an nak el sô oldala, ha nem egy kü lön ol dal. Mi en nek az egész nek az
érte l me? Egy pél da rögtön meg vi lá gít ja. Képzeljünk el egy sz áz mun k atárs at
fog lal koz tató for dító i ro dát. A mu n ka tár sak lefordított rö vi debb-hosszabb do -
ku ment u ma i kat mind ugya nar ra a nyom ta tó ra küld ik ki ny om ta tásra, na pon -
ta akár több do ku men tu mot is. Il yen eset ben nagy szol gá la tot tesz a taka ró lap,
kü lön ö sen akk or, ha más színû a pap ír ja, mint ami lyen re a dok u men tumok
olda la it nyomt at ják. A nagy tel jes ít mé nyû nyom tatót egész nap egy dol go zó fel -
ü gyeli. A nagy ka pa ci tá sú tál cába a fe hér pap írt teszi a do ku men tu mok nyom -
ta tá sáh oz, a má sik tál cá ba pe dig sz í nes pap írt tesz a fe dô la pok szá mára. A ki -
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nyom ta tott do ku men tu mo kat takarólapjukkal együtt össz efû zi, -kapcs ol ja, és
dol go zón ként szét vá lo gat va a nyom ta tó mel let ti fakk ok ba he lyezi. A munkaidô
vég én az egé szet összes ze di és a fô nök asz ta lá ra tes zi, aki a fe dô la po kat át nézve
rög tön lát ja az összes dol go zó az na pi tel je sít mé nyét. Ugyan is a fe dô la pon rajta
van a dol go zó ne ve mel lett a nyomt a tás hoz hasz nált al kal ma zói prog ram ne ve,
ve r zi ó száma és az el men tett fájl ne ve is. Ezen kí vül lát ható még ott a nyom ta -
tás dá tu ma, idô pont ja, a nyom ta tó ne ve és a ki nyom tato tt ol da lak szá ma. Így
már van ér tel me a ta ka ró lap nak.

A Pr int ab lak Font Setti ngs ol da lának be állí tá sai
Az ol dal a 23. áb rán lát ha tó, a fontk e ze lés be ál lí tás á ra szol gál. Amennyi -

ben a Font Do cu men ta ti on rész An no ta te Font Keys kap cso ló ját be kap -
csol juk, ak kor nyom ta tás kor egy ki vo na tolt lis tát is ka punk a do ku ment um ban
fel hasz nált fon tok ról. Rit kán van rá szük sé günk. A Font Down lo a ding (font
le töl tés) rész a nyom tat ni kí vánt do kume n tu munkb an hasz nált font ok nak a
nyom tató mem ó ri á jába va ló letöltésrôl gon dos kodik. A Pre ferr ed For mat két
rádiógombjával vál aszt hatu nk, hogy a Type 1 vagy a TruType tí pu sú font ja -
in kat ré sze sít jük-e el ôny ben, sze retné nk le töl te ni. Meg jegy zés ként ide kíván ko -
zik, hogy egyes le vi lágí tók eset én prob lé mát okozhat a TrueT y pe fon tok haszná -
la ta. Az Al ways down load ne e ded fonts kap cso ló b ekap cso lásá val azt
ve zé relh et jük, hogy a nyom ta tás meg kezdé se kor a nyom tató RAM-já ba min dig
le töl tés re kerül jön a do kum en tum összes fe lhasz nált font ja. Ez a fo lyam at a már
eml í tett PostSr ipr er ror üze net et ered mé nyez he ti, mert ke vés me mó ria és sok
fel hasz nált font es e tén nem mar ad elege n dô hely a RAM-ban a nyom tat ni kí -
vánt ol dal ada ta i nak. A Ne ver ge ne ra te Type 42 form at kap cso ló b ekap cso -
lása akk or in dok olt, ha nem akar juk, hogy a nyom tató ba gyá ri lag tele pí tett 42
da rab font él jen, hely et fog lal jon. Hasz ná la tát a nyom ta tó kis me mó riája in -
doko l hat ja. Az Use De fau lt gomb vissza ál lítja a gyári be ál lí tá so kat, a de fa ult
(kezdô) ér té ke ket, am e lyek me ge gyeznek a 23. áb rán lá tot takkal.
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A Print ab lak Job Log ging old a lá nak be ál lí tás ai
Az ol dal a 24. áb rán lát ható. A prin te lés re vona t ko zó jegyzetkészítés

paramétereit ha tá roz hat juk meg ezen az ol da lon. Az If there is a Post -
Script™ er ror (ha be kö vet ke zik a PostSc ript hi ba) rész há rom rá dió gomb -
já val dönth e tünk, hogy No spe ci al re por ting (ne kés zül jön spe ci á lis fel jegy -
zés), vagy Sum ma ri ze on scre en (a kép er nyôn le gyen lát ha tó egy össz efogl a ló),
il letve Print de ta i ked rep ort (nyom tas son egy rész letes je lent ést). A má so -
dik rész Job Doc u men tati on (a fe ladat do ku men tá ci ója) két kap cso lójá nak
beka p cso lá sá val máso la tot hoz ha tunk lét re a fel adatr ól a hi ba oká nak eset leg
más ok ál tal tör ténô ké sôb bi fel derí té sé re (Ge ne ra te Job Copy), avagy ug yan -
e zen ok ból egy fel jegy zést ké szít hetü nk a pa ra mét e rek rôl (Ge ne rate Job Log).
A har mad ik rész ben (Job Do cu ment a ti on Fo l der) e do ku ment á ci ók he lyét
ha tá roz hat juk meg. El fo gadh at juk az ábr án lát ha tó fe laj án lott könyv tá rat, de a
Change… (cse re) gomb bal a szo ká sos mó don újat ha táro z ha tunk meg.

A Pr int ab lak La yo ut old a lá nak be ál lí tás ai
Az ol dal a 25. áb rán lát ha tó, a nyom tatás ol dale l ren de zé sé nek paramétereit

ha tá roz hat juk meg ezen a b eál lí tó tábl án. Az áb ra bal ol da lának kis vá z lat rajza
hû en kö veti a be ál lí tá sok vált oz ta tá sát. Gyak ran elô for dul, hogy ak tu á lis mun -
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kánk olyan kis mér e tû ol da la kat tar tal maz, ame lyek bôl több is elfér a nyom ta -
tónkban lé vô pap ír (ív) egy old alá ra. A Pa ges per sheet (ol dal per ív) len yí -
ló men ü jé bôl vá laszt hat juk ki az egy ív re ke rü lô ol dal ak számát, el ren de zé sét.
A La yout di rec ti on két ikon já val ál lít hat juk be, ho gy az egy ív egy sor á ba
ke rü lô ol dal ak balról jobbra (pl. la tin írás) vagy jobb ról bal ra (ja pán írás) ha -
lad va le gye nek nö vek vô sor rend ben. A Bor der (ke ret) le nyí ló menü leh e tô vé
te szi négyfé le ke ret hasz ná la tát. E ke ret ek jel zik az íven be lül az egyes oldalak
szé le it. A Print on Both Si des (nyom tat ás mind két ol dal ra) kap csoló csak a
pap ír min dkét old alá ra nyomt at ni kép es nyomt a tók nál lát ha tó. A kö tés (Bin -
ding) he lyét – bal ra va gy fent – a két ikon se gít sé gé vel vá laszt hat juk ki.
A nyomtató a me gfe le lô, a kö tés kije lölt he lyével el len ke zô irány ba el tol ja az
ív re ke rü lô ol dalt, ol dal a kat, hogy elege n dô he lyet hagyj on a köt és nek.

A Print ab lak Sa ve as Fi le ol da lá nak be ál lít á sai
Az oldal a 26. ábr án lát ha tó, a printf ájlkész í tés be ál lít á sai ad ha tók meg itt.

Ak kor hasz nálj uk, ha pél dá ul nincs nyom tat ónk és más hol sze ret nénk a tény -
le ges nyom ta tást elvé gez ni, vagy amennyi ben PostSc ript (PS), il let ve PDF fájlt
sze ret nénk ké szíte ni. Ter mé sze te sen ek kor a jobb fel sô sar ok ban lé vô cél ál lo -
mást Prin ter-rôl Fi le-ra kell ál lí ta nunk. En nek kö vet kez té ben a jobb al só sa -
rok Print gombja automatikusan Save-re vál to zik. Rész le tes is mer te té se késôbb
– a fájl ba nyom ta tás, il let ve PS-kés zí tés, PDF-írás – fe je ze tekb en ke rül sor ra.
Az áb rán a PS fájl írás itt b eál lí tás ra ke rü lô meg ol dá sa lá tha tó.

Az Print ab lak Ima ging Opt i ons old a lá nak be ál lí tás ai
Az ol dal a 27. áb rán lát ha tó. A nyo mat mi nôs é gé nek be ál lí tás ai ad hat ók

meg itt. Az Eco no Mode (kí mé lô mód) há rom rá dió gomb já val nyomt at ha tunk
a print er ak tuá lis be ál lítá sa i val (Prin ter’s Cur rent Set ting), na gyon jó mi -
nô ség ben (Hig hest Qu a lity), ille t ve to ner kí mé lô (Save To ner), hal vány
üzem mód ban. Ugyan csak három fé le kép pen hatá roz hat juk meg a nyom ta tás ra
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kerü lô szür ke árn ya la tok szám át (Leve ls of Gr ay). Itt is választhatjuk a prin -
ter aktu á lis be ál lít á sa it (Prin ter’s Cur rent Set ting), egy ki ter jesz tett, fi nom
szür kéket adó (En han ced) mód ot (256 árny a lat), il let ve haszn ál hat juk a
Stand ard be ál lítá st (64 ár nya lat).

A Print ab lak Re so lu tion Op ti ons ol da lá nak be ál lí tá sai
Az ol dal a 28. ábrán látható, a nyom tató fe l bon tá sá nak b eál lí tá sai ad ha tók

meg ezen a táb lán. A fel bont ás (Re so luti on) há rom rá dió gomb bal ál lít ha tó a
1200, 600, il let ve 300 dpi va la mel yi ké re. A mel let te lé vô kis ikon hû en mu -
tatja a b eál lí tás mi nô sé gét. A be ál lí tott fe l bon tást fok oz hat juk (Re so lu tion
Enh an ce ment), már amennyiben egy ál ta lán leh et sé ges a pr in ter ak tu á lis be -
áll í tá sá val (Pr in ter’s Cur rent Setting), a fino mí tás bekapcsolásával (On),
ille t ve a fi no mí tást ki kap csolha t juk (Off).

A Print ab lak Wa ter mark/Overlay ol da lá nak b eál lí tá sai
Az ol dal a 29. áb rán lát ha tó. A Lay er (ré teg) pont há rom vá lasz tá sá val vagy

nem kér ünk mun kánk nyom ta tá sa kor az old a lak ra új ré te get (No), vagy mun -
kánk alá ké rünk egy víz jel (Wa ter mark) ré te get, avagy mun kánk fö lé vá lasz -
tunk egy fe lül bé lyeg zés (Ov er lay) ré teg et. A Pa ges (old a lak) sor ban kér het jük
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ré te günket a do ku ment um összes (All), ill et ve csak az elsô (First) old alá ra.
A víz jel vagy a fe lül bél yeg zés szö ve gét a Text sor le nyí ló me nü jé bôl vá laszt hat -
juk ki a váz lat, ter ve zet tôl (Draft) a vég le ge sen (Fi nal) át az ál tal unk hasz nált
szo ká sos (Cus tom) szö ve gig, ame lyet az utób bi vá lasz tá sa mel lett az alat ta l évô
sor ba írhatunk be. A má so dik os z lop ban be ál lít hat juk a ki vá lasz tott szö veg be -
tû tí pu sát (Font), nyom tatá sá nak st í lu sát (Style), mé re tét (Size) ter mé sze te sen
pon tokb an mérve, el for ga tás á nak szö gét (Ang le) fo kok ban, il let ve ny om ta tá -
sá nak erôs sé gét, in ten zi tá sát (In ten sity).

Az utol só há rom old al, mint azt az ábrá kon szer ep lô HP emb lé ma is sej -
te ti már a kiv á lasz tott, Gra fi ka szak fe dô ne vû, eg yéb ként A/3-as mé retû, 1200
dpi-s, a pap ír mind két old alá ra nyom tat ni ké pes, 36 MB RAM-mal ren del kezô
fe ke te-fe hér lé zer nyom ta tó hoz tart o zó b eál lí tás. Más nyom ta tót vá laszt va a Print
ab lak ezen ol dalai nem je len nek meg, hely et tük a vá laszto tt nyom ta tóh oz tarto -
zó ol dal(ak) és b eál lí tá sai(k) lát ha tó(k). Példá ul a sze ré nyebb képességû (A/4-es
ny om ta tá si mér et, 600 dpi fel bon tás, csak egy ol dal as nyom ta tás, 4 MB RAM)
Vi deó sz ak fe dô ne vû nyom ta tó be ál lít á si le he tôsé ge it mu tatja be a 30. áb ra.
Mint az az áb rán lát ha tó be ál lít á si le he tô sé günk pusz tán annyi, hogy nyom tat -
hatu nk vi lág os, köz epes és sö tét fok o zat ban. Ez zel a sze lénh en ger fel töl té si fe -
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szült sé gét, ve le a töl tés ek szá mát, az az a meg köt he tô to ner szem csék mennyi -
ségét ál lít hat juk be. Van nak ol yan egy sze rû fe ke te-fe hér lé zern yom ta tók is, ame -
lyek nek egy ál tal án nincs szoft ver bôl ve zé rel he tô be ál lí tá si lehe tô sé gük.

A DTP-S PROG RA MOK 
PRINT ABLAK BAN MEG JE LE NÔ BE ÁL LÍ TÁSAI

A Print ab lak pro g ram függô ol da la i nak be ál lí tá sai
Mint már em lít et tem, ami kor egy DTP-s prog ram ból ad juk ki a Print pa -

ran csot, ak kor a ki nyí ló Print abl ak Ge ner al és a Backg ro und Print ing ol da lai
kö zé má so dik ként beé ke lô dik az ak tuá lis prog ram ne vé vel, esetleg ver zi ó számá -
val fém je lzett, az ô nyom ta tá si b eál lí tá sa it tar tal ma zó ol dal, amely az egy sze rû -
tôl az egé szen bo nyo lult ig ter jed het. Ve gyük hát sor ra az eg yes graf i kai prog -
ram ok Print ab lakban ta lál ha tó ol da lait. Mi vel ezen ol da lak szer kez e te, tud á sa
az adott prog ram egy es verzi ó i ban is vál to zik, ezért csu pán szem ez get ni tu dok
a bô sé ges vá lasz ték ból.

Micro soft Word 5.1
Print ab lak ban me gje le nô ol da lá nak be ál lít á sai

Az oldal a 31. ábr án lát ha tó. So kak sz e rint az utol só em ber sza bá sú Word
még 1992-bôl. A Print Pa ges (nyomt a tan dó ol da lak) három rádiógombjával
az All (mind), az Odd Pa ges Only (csak a pá ratl an ol da lak), il let ve az Even
Pa ges Only (csak a pá ros ol da lak) le het ô sé gek kö zül vál aszt hatu nk. A csak pá -
ros, il let ve cs ak pá rat lan ol da lak nyom ta tá si le het ô sé ge ar ra szolg ál, hogy az ön -
ma gukt ól ké tol da las nyomtatásra nem ké pes lé zer nyom tat ók kal is tud junk két -
ol da lasra nyomott ir a to kat létre hoz ni. Ilyen kor e lôs zör a tál cá ba te tt üres
pa pí rokra ki nyom tat juk a pár at lan ol dala kat, majd azo kat kel lô kép pen meg -
ford ít va vissza he lyez zük a tál cá ba és hát ol da luk ra ki nyom tat juk a pá ros ol da la -
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kat. Igaz, ez utób bi mû ve le tet jobb egy en ként, a pap ír kézi ada go lá sa mel lett
el vé gez ni, mert a vissza tett (elekt roszta ti ku san itt-ott még fel töl tött) pap ír ból
na gyon könnyen egy szer re töb bet is be húz hat a nyom ta tó. Az ilyen hi ba és kö -
vet kezmé nye i nek ja ví tá sa jóv al to vább ta rt, mint a pá ros old a lak kézi ad a go lá -
sú nyom ta tá sa. A má so dik sor Sec tion Range: From: 1 To: 1 be írá sán mi nem
vál toz tat hatu nk. Je len tése: a fe je zet ek száma 1-tôl 1-ig ter jed. Ugyan is a fe jeze -
te ket a szö veg be be írt Secti on Bre ak ka rak ter vá laszt ja el egy más tól, ez e ket szá -
molja össze a pr og ram és ad hozzá egyet, így ha tá roz za meg a fe je zet ek számát.
A Pri nt Se lec ti on Only (csak a ki vá lasz tott rész nyom tatá sa) kapcso ló csak
ak kor él, ha van ki vá laszt ott szö ve grész. A Pr int Hidd en Text (rej tett szö veg
nyom ta tá sa) b eka p cso lá sá val a rej tett sz ö ve ge ket, kar akt e re ket (ta bu lá tor, re turn
stb. je le) is ki nyom tat ja a pr og ram. A Pri nt Next Fi le (kö vetk e zô fájl nyom -
ta tá sa) csak ak kor él, ha van az er e de ti hez Mer ge utasí tás sal kap csolt má sik fájl.
A Print Back To Front (nyomt ass há tul ról elô re) be kap cso lá sá val a nyomta -
tást az utol só ol dal lal kez di a prog ram és in nen hal ad vissza fe lé. Az App le nyom -
ta tó i nak hát ol da lát leny it hat juk, a nyom ta tó így ide hát ra rak ja a meg nyo mott
ol da la kat. Ekk or a pa pír megny o mott ol da la fel fe lé néz. Il yen kor a többol da -
las do ku men tum ot há tul ról elôre kell ki nyom tat ni, hogy a nyom ta tás vé gezté -
vel a la pok he lyes sorre nd ben le gyen ek. A la pok felsô éle eb ben az esetb en nem
kun ko rodik fel, mert a fes ték por pap ír ba éget é se (kb. 110 ºC) után a pap ír
egye nes vo nal ban ha lad hat to vább, nem kell rög tön me le gében két szer is 90
fok ban el for dul nia, hogy a szo ká sos mó don, a nyom tató te te jén, arccal le fe lé
hal mo zód jon egymásra.

Mic roso ft Word 2001 
Pri nt ab lak ban meg je lenô ol dalá nak b eál lí tá sai

Az olda lt a 32. ábra mu tat ja be. A kile nc év al att lát ha tó an nem sok vál -
to zás tör tént. A Print alat ti le nyí ló lis ta (az ábra jo bb ol da lán kü lön lá tha tó)
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ta nú sá ga sze rint most már nemcsak a do kum en tu munk at, de an nak egyes ele -
me it (meg jegyz é sek, st í lu sok stb.) is ki nyom tat hat juk. A má so dik le nyí ló lis ta
az összes, a páratlan és a pá ros ol da lak nyomta tá sát biz to sítja. A fejl ô dést itt a
Range… (te rü let) nyo mó gomb ki nyí ló ab laka (az áb ra jobb ol da lán fent) mu -
tatja, ugya nis a be írósá v ba bo nyo lult ol dal so ro za tok at ír ha tunk be az alat ta ol -
vas ha tó magy a rá zat sze rint. A Word Op tio ns… (Word-be ál lí tá sok) gomb
újabb ab la kot ny it, ahol tiz en egy kap cso ló ki-be kap cso lá sáv al ál lít hat juk be a
rész lete ket.

Pho toshop 5.5 
Pr int abla k ban meg jele nô ol dal á nak be ál lí tá sai

Az old al a 33. áb rán lát ha tó. Nincs túl sok be állí tá si le he tôs é günk. Az En -
co ding (kó do lás) men ü je há rom vá lasz tási leh e tô sé get ad: ASC II, Bi nary,
JPEG. Az ASC II kó dol ás az egyes kép pontok szín ér té ke it és át lát szó sá gát a
karak t er kó dokn ak meg fe le lô en, báj to kon tár ol ja, így az egy szö veg szer keszt ô vel
mód o sít ható. A Bi nary kód csak az adatok tá ro lá sá hoz sz ük sé ges bit mélys é get
hasz nál ja és vesz te ség mentes tö mö rí tést al kalmaz, aminek kö vet kez té ben kb.
fele ak ko ra he lyet fog lal el a hát tér tá ron, mint ugy a nar ról a fá jl ról ké szült ASCII
kódo lá sú tár sa. Tekintettel ar ra, hogy itt leg több ször 100 MB fö lötti ér téke k -
rôl van szó, a dol got ér dem es észben tar ta ni. A JPEG kó do lás ve sz te sé ges tö -
mörí tést hasz nál oly mód on, hogy a ké pet nyolcs zor ny olc kép pont ból ál ló egy -
sé gek re bontja fel, és ez e ket át la gol ja egy vagy több rész re bont va a be ál lít ott
mi nô sé gi (tö mö rí té si) kö ve tel mény nek meg fele lô en. A Space itt in kább mint
ige sze re pel el hel yez, szét oszt, rit kít je lent és sel, tudni il lik a szín ek, szür ke ár nya -
la tok kor rekc i ó ját se gíti (pont te rü lés). A mo ni tor színhi bá it kor ri gál hat juk a
nyo ma ton a me gfe le lô színp ro fil ki vá lasztá sá val. Itt most egy szür ke ár nyal a tos
kép leh e tô sé geit lát juk, de a kö vet kezô áb ra jobb ol dali fe l so ro lása is csak kb.
har ma da a szí nes képnél re n del ke zé sünk re ál ló lehe tô sé gekn ek. A Pr int
Selected Area kap cso ló be kap csol á sa kor csak a ké pen ki vá lasz tott te rü let et
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nyomtat juk ki, nem pe dig az egész kép et. A PostSc ript Co lor Ma na ge ment
ka p cso lót be ik szel ve igény be ve het jük a PostSc ript szín ke ze lô rend szer szol gál -
ta tá sait, am ely rôl bô veb ben majd a szí nes nyomtatásnál lesz szó.

Pho tosh op 6.0.1 
Print ab lak ban megjelenô ol da lá nak b eál lí tá sai

Az ol dalt a 34. ábra mu tat ja be. Az En co ding (kó dol ás) le nyí ló menüje
a jobbol dalt lát ható szo ká sos há rom érté ket mu tat ja. A Print Se lected Ar -
ea (a ki vá lasz tott te rü let nyom ta tása) ak kor él, ha a ny om tat ni kí vánt ké pen
van ki j e lölt rész let. A So ur ce Space (for rás hely) két rá di ógomb ja alapv e tô
vá lasztást biz to sít egy nor mál nyomt a tás most cím ké zet len RGB beállításai
(Do cu ment: Un tag ged RGB) és a di gi tá lis pró ba nyo mat-ké szí tés (Pro of
Se tup) egy átlagos be ál lí tá sa kö zül. Mint tud juk, a pró ba nyo mat a nyomda
be ál lí tása it igyek szik szi mulá l ni. A Print Spa ce rész két ál lí tási leh e tô sé gév -
el a nyom ta tás után üre sen ma radó te rü let mé r té két ha tár oz hat juk meg, tu -
lajd o nkép pen a pont te rül és nagys á gát veh et jük fi gyel em be, nemkívánatos ha -
tá sát kü szö bölh et jük ki. A Pro fi le (pro fil) ki vá lasz tás á val szán dé kunk szer int
kikü szö böl het jük mo ni tor unk, nyom ta tónk vagy a nyom da gép, fe s ték, pap ír
egy üt tes tor zí tá sá nak ha tá sa it. A re n del ke zés re ál ló vál asz tá si le he tô sé gekn ek
csak egy kis ré sze lát ha tó az ábra jo bb ol da lán. Az In tent (szánd ék) sze rint
az elô zô pont ban be ál lí tott hatás szo rít koz hat puszt án a sza bad szemmel is
ész re vehe tô (Per ceptu al) ré szek re, ki hat hat a tel í tett ség tel jes tart o má nyá ra
(Sa tu ra ti on), va lam int le het re la tív (Re lat i ve Co lor met ric) vagy ab szol -
út (Ab so lu te Co lor met ric) mér té kû.
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Pho tos hop 6.0.1 
Print Op tio ns ab lak á nak be ál lí tá sai

Az abl ak a 35. áb rán lát ha tó. Az egész ab lak új don ság az 5.5-ös ve r zi ó hoz
ké pest, meg je len é se az Ado be ke ze lôf e lü let egy sé gesí té si kon cep ci ó já nak ered -
ménye. A Po si tion rész két sáv já ba írt ér té kek kel a vá lasz tott egy ség nek meg -
fele lô en föl fe lé és balra tol hat juk el nyomt at ni kív ánt munkánkat a pap ír la pon.
Ne ga tív ér té ke ket be ír va ell en ke zô irány ban mo zog ha tunk. A Cen ter Ima ge
kap cso ló bei k sze lé sé vel a nyom ta tan dó ké pet a pap ír kö ze pé re po zi cio nál hatjuk.
A Sca led Print Si ze (a ny om ta tá si mér et ská lá zá sa) részben be ál lít hat juk a
na gyít ás vagy ki csi nyí tés száz a lé kos mérté két, ill et ve a nyom ta tási mé ret ma gas -
sá gát, szélességét. A há rom ér ték össze lánc olt, ami azt jel en ti, hogy az egyik
mennyisé gi meg vál toz á sa a má sik ket tô au to ma tikus meg vál to zá sát ered ménye -
zi oly mó don, hogy a ny om tat ni kí vánt kép ne tor zul jon. A Sca le to Fit Me -
dia kap cso ló spe ci á lis eset, be kap cso lá sak or a nag yí tás vagy ki csi nyí tés mér té -
ke ak ko ra lesz, hogy a kép még ép pen ki nyomt at ha tó le gyen a k ivá lasz tott
mér e tû pap ír ra. A Show Bo un ding Box be kapcs o lá sa kor a Pre vi ew áb rán egy
vék ony ke ret jelenik meg a nyom ta tá si te rül et (az ere de ti kép) ha tá rán, jel ez ve
ann ak széle it. A Print Selected Area kap cso ló ak kor akt ív, ha a kép en van
ki jel ölt rész, be kap cso lás a kor csak azt nyom tat ja ki a pro g ram. A Show More
Op ti ons (mu tasd a to váb bi be ál lítá so kat) be kap cso lá sa után vál ik lát ha tó vá az
ablak e kapcsoló alat ti ré sze. Az Ou t put (ki me net) me zô még Co lor Ma na -
ge ment-re (szín kez e lés) cse rél he tô, am ely eset ben a pr og ram Pr int utas í tá sa

60

35. áb ra 
A Phot os hop
6.0.1 
Print Op ti ons
ab laká nak 
b eál lí tá sai



ab la ká nak a Pho tos hop 6.0-ra vo nat kozó ol da la (lásd az elô zô áb ra) beá l lí tá sait
kap juk. A Backg rou nd… (hát tér), Bor der… (ke ret), Bleed… (ki futó),
Screen… (ké per nyô, de itt rács kép zés) és Tra ns fer… (á tvi tel, de itt ár nya -
lat hely es bí tés) nyo mó gom bok ki nyíló ab la kai ban a fel sor ol tak je l lem zôi ál lít -
hat ók be. Az In terp o la ti on (köz be szú rás) kap cso ló a rossz mi nôs é gû, kis fel -
bont á sú ké pek nyomtatási kép é nek jav í tá sá ra szol gál oly mó don, hogy a kép
min den két va ló di kép pont ja kö zé be szúr egy új ab bat, és an nak ér té keit (tó -
nus, szín, át lát szó ság) bicu bic mód szer rel a kör nye zô kéb ôl számí t ja ki. A to váb -
bi ny olc kapc so ló már a le vi lá gít ás hoz szük sé ges be ál lí tá sokat biz tos ít ja. A Calib -
rat i on Bars a szür ke egyen súly és az elsôdleges, má sodla gos színek be áll í tá sá hoz
szük ség es négy ze te ket he lye zi el a nyom tatá si te rü let szé lén. A Re gistr a ti on
Marks a re giszt rá ci ós je lek kel (passzer je lek cél ke reszt jei) te szi ugyan ezt. A Cor -
ner Crop Marks a sa rok vá gó je le ket, míg a Cen ter Crop Marks az ol dal -
élek közép von alá hoz tett vá gó je le ket rakja ki. Ut ób bi ket tô kö zül ált a lá ban csak
az egyi ket hasz nál juk. A Cap ti on (kép szö veg) a progr am File me nü je Font
In fo pont ján ak Capti on ol dala szö veg mezô jé be írt meg jegy zést nyom tat ja a
kép mel lé. Az Emuls i on Down (em ul zió lent) kapc so ló be- vagy ki kap cso lá -
sa a nyom ta tási tech no lógia füg gvénye, pon to sab ban nyom dat ech no lóg ia-függô
(of szet nél be, szit á nál ál ta láb an ki kell kapcs ol ni ezt a kapcs o lót). Rész le tez é sé -
re a l evi lá gí tásn ál ke rül sor. A La bels (cím kék) a fájl ne vét, sz í nki vo na tot stb.
írja fel a kép szé lé re. A Ne ga ti ve kapc so ló be kapcs o lá sá val a kép ne ga tívját
nyom tat hat juk ki.

Ill ust ra tor 8.0 
Pri nt ab lak ban meg je lenô ol dalá nak b eál lí tá sai

Az olda lt a 36. ábra mu tat ja be. Az Out put (ki me net) Com po si te (össze -
tett), vagy is a tel jes szí nes munka nyomta tá sa most szürké re kon ver tál va, il let -
ve Separate (szét sze dett), vagy is a mun ka szín ki vo na ton kén ti nyom ta tá sa le -
het. A PostSc ript len yí ló men ü ben az oldal le író nyelv egyes, kett es vagy hár mas
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ver zi ó já val kom pa ti bi lis módon ír hat juk le mun kán kat. A Da ta az ada tok kó -
do lás ra vo nat koz ó an választhatóan kí nálja fel az ASC II vagy Bina ry kó dot.
A Sele c ti on On ly csak a ki jelö lt ob jek tumo kat nyom tatja ki. A For ce Fonts
to Downl o a ded pe dig le töl ti a szüksé ges font o kat. Ut ób bi a fájlba tör  té nô
nyomtatásra, le vi lá gít ás ra von at ko zik. A Se par a ti on Se tup… gomb a szín kivo -
natok nyom ta tásá nak rész le tes be ál lí tá sá ra vo nat ko zó ab la kot ny it ja ki.

Il lust ra tor 8.0 
Separation ab la ká nak be ál lít á sai

Az ab lak a 37. ábrán lát ha tó. A bal ol da li Pre vi ew ab lakban a be ál lí tott
pap í rmére tet a ki fu tó val és a meg szer kesz tett mun kát a re giszt rá ci ós, vágó- és
szín  ka lib rá ciós je lek se ma ti kus raj záv al együtt ve hetj ük szem ügy re, már
amennyi ben be kap csol tuk az alat ta l évô Use Prin ter’s Marks (hasz nál ja a
nyom ta tó je le it) kap cso lót. A négy mar gót a Ma r gins me zô ben ál lít hat juk be,
a Re vert gomb vissza ál lítja azok – mun kán kat épp en csak körb e fo gó – ér té -
ke it (pap ír- és film ta ka rék os ság). Az ab lak má so dik ha sáb já nak te te jén ál lít hat -
juk be a kiv á lasz tott nyomtató pa ram é te re it. El sô ként pap ír mé ret et (Page Size)
vá laszt ha tunk a nyomt a tó megha j tó ál tal fel kí nált ér té kek kö zül, majd a lap fek -
vés ét (Orie n ta ti on) hat á roz hatj uk meg ki je lölve az ál ló (Port ra it) vagy fek -
vô (Lands pa ce) le het ô sé get. Az Emuls i on (emu l zió) sáv Up (fent) vagy Down
(lent) be ál lí tá sán ak rész le te zé se a le vi lá gítá s ról szó ló fe je zet ben ta lál ha tó. A Half -
to ne (fél tónus, itt szür keár nyal a tok, rá c skép zés) me zôben a nyom ta tó gyá ri be -
ál lí tású lpi/dpi ér ték párjai kö zül vá laszth a tunk, meg ha tá roz va ezzel a nyom ta -
tás finomságát és a ki nyom tath a tó szür ke ár nyal a tok szá mát. Az Ima ge (kép)
me zô leh e tô vé te szi mun kánk po zi tív vagy ne ga tív meg jele ní té sét. A kö zép sô
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rész az egyes szín ki vo na tok lpi ér ték e i re és a rá csel forg a tás szö gé re vo natko zó
adato kat, be ál lí tá sok at tar tal maz za. Rész le te zése a le vi lá gít ás nál ta lál ha tó.
A Con ve rt to Pro cess kap cso ló hasz ná lata me g le he tôs en vesz élyes fel adat.
Be kap csolva a véletlenül meg ma radt RGB szí ne ket CMYK mód ba kon  ver tálja,
de ekk or kö nyör te le nül ezt tes zi a szán dé ko san al kal ma zott dir ekt szí nek kel is!
Am ennyi ben ki kap csol va ma rad, úgy jók lesz nek a di rekt szí nek, de vé let len ül
a fájl ban ma rad ha t nak a le vi lá gít ás nál hi bát oko zó RGB szí nek. Az Op ti ons
(vá lasz tá sok) rész Se pa rate (el külö nít) sáv já ban ki vá laszth at juk azo kat a ré tege -
ket, ame lye ket nyom tat ni sze ret nénk. Ezek le het nek a nyom tat ha tó es lá tha tó,
csak lát ha tó ré teg ek, il let ve az összes ré teg. A Ble ed (ki fu tó) mun kánk vá gott
mér e té nek lap szé le és az azon túl ny ú ló, kif u tó ra tett il lusz tá ci ók külsô szé le köz -
ti tá vol sá got adja meg pon tok ban mérve. Az Ov erp rint Black kap cso ló be -
kap cso lá sa pe dig a feke te szín fe lül nyo má sát bi z to sít ja. Utóbbi rész le te zés ét lásd
a le vi lá gítá s nál.

Fr e e Hand 9.0.1 
Print ab lak ban meg je le nô ol da lá nak be ál lí tá sai

Az ol dalt a 38. áb ra mu tatja be. A Print se t ting (nyomt a tá si be ál lí tá sok)
le nyí ló me nüj é ben nyom ta tá si célunknak meg fe le lôen ne vük alap ján vá lasztha -
tunk az elô re be áll í tott ér té kek kö zül. Ter mé sze tes en eze ket a ki in du ló ért é ke -
ket egy-két jel lem zôj ük ben mó do sít hat juk. Ily en kor a mó do sí tást közve t le nül
a név elé tett + kar ak ter jel zi. Az áb rán lát ható be ál lít ás a Nor mal-ból in dult,
és a Tile (cse rép, csempe) au to ma ti kusra ál lí tás á val mód o sult. A Print set ting
le he tô ség ei az áb ra jobb ol da lán fent lá tha tók. A Draft (vázl a tos, dur va), a
Hyphen (kö tô jel), itt köz tes mi nô ség a durva és a Nor mal köz ött. A Qu a lity
PS Le vel 1 és A Qu a lity PS Le vel 2 mi nô sé gi nyomt a tást je lent a PostSc ript
nyelv egyes és ket tes vált o za ta sze rint kó dol va. Az Use PPD négy ze tet b ekap -
csol va élô vé vá lik a mel let te lé vô … fe li ra tú gomb, amely re kat tint va ki nyí lik
a Prin ter Descriptions ab lak, ah ol PostSc ript printer le írást (PPD fájlt) vá -
laszt ha tunk.

Me gjegy zésk ént ide kívánkozik, hogy a (Ma cin tos hon az esz köz vá lasz tó ban
[Cho o ser]) kiválasztott nyom ta tó meg haj tó program (La ser Wri ter 8) és a ki vá -
lasz tott nyom tató (je len eset ben a Gra fi ka szak fe dô ne vû), il let ve a hoz zá ki -
vál asz tott PostSc ript print erle írás (PPD), je len eset ben a HP La ser Jet 5000
Seriesé, egy üt tes en ha tá roz zák meg a le het sé ges nyomt a tá si be ál lí tá so kat. Mint
az már ed dig is sejt he tô volt, a Gr a fi ka sz ak fe dô név a HP La ser Jet 5000 nyom -
ta tót ta kar ja. Egy adott nyom ta tóh oz a saj át ja hel yett ki vá lasztha t juk hoz zá egy
ná la egy sze rûbb nyom ta tó l eír á sát (PPD-jét) is, a do log mû köd ni fog. Le bu tí -
tott nyom ta tónk vi dá man meg old ja a val ós ké pes sé ge i nek fel sô ha tá rát meg sem
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kö ze lí tô nyom ta tá si fel ad a to kat. Ford ít va egy kic sit cif rább a helyzet. Le he tô -
leg min den nyom ta tó hoz sa ját PPD-jét ha sz nál juk.

Vissza tér ve a 38. áb ra be ál lí tá sai nak bon colga tá sá hoz, a ki me net (Outp ut)
lehet össze tett (Com po si te) és el kü lö nült (Se par a ti ons), az az szür ké ben nyom -
tat hatjuk a telj es, eset leg szín es fájlt, il letve an nak színkivonatait. A Sca le %
(ská lá zás, na gyítás, ki csi nyí tés, méret) me zô az Uni form (egys é ges), a Var i ab -
le (vál to zó: x és y irány kül ön ál lít ha tó, a kész mun ka torzí t ha tó), ille t ve a Fit
on Pa per (férj en el a pap íron) leh e tô sé gek et ad ja. A Ti le (cse rép, csem pe vagy
cser e pe zés, csem pé zés) négy ze tet be kap csol va ké zi (Ma nu al) vagy au to mati kus
(Au to mat ic) be ál lí tá sú. Utób bi eset ben az át fe dés (Overl ap) mértékét pontban
áll ít hat juk. Sze re pe az, hogy nagy mé re tû do ku men tu munkat ki sebb old a lak ra
át fe déssel ki nyom tath as suk, majd a kis ol dala kat pont o san il leszt ve, össze ragaszt -
va ál lít suk elô a nagy ol dalt. A Se lec ted ob jects only négy zet be kap csol á sá -
val csak a ki jelö lt ob jek tumo kat nyom tath at juk. A Col or Ma nage ment…
gomb le he tô vé tes zi a szín ke ze lés be ál lít á sa i nak hasz ná la tát. Rész le te zés é re a szí -
nes PostSc ript nyom ta tás tá rgy alá sa kor ke rül sor. A Set up… gomb ki nyitja a
Print Se tup ab la kot.

Fre e Hand 9.0.1 
Print Se tup ab la ká nak, 
és azon bel ül a Sep a ra ti ons fül nek a be ál lí tá sai

Az ab lak a 39. áb rán lát ha tó. A Print Set tings (nyom ta tási be ál lí tások)
sáv + fel i ra tú gomb já ra kat tint va egy Save as… ab lak nyí lik meg. Segít sé gé -
vel be ál lí tá sun kat név adás mel lett el menthe t jük, így leg köz e lebb a de fa ult be -
ál lí tá sok mell ett már ez is vá laszt ható lesz a lis tá ból. A gomb mel let ti le nyí -
ló me nü tar talma z za a vá laszt ható nyomta tá si be ál lít á sok lis tá ját, lásd az áb ra
bal ol da lán fent. Az Use PPD négy zet et be kap csol va aktívvá vá lik a … fe li -
ratú gomb, r áüt ve PPD-t vál aszt hatu nk, cse rél he tünk. Az UserP rep fi le
sávban vá laszt hat unk a li s tá ban szerep lô fáj lok kö zül, lá sd az áb ra bal ol dal -
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án kö zép en. Ezek a PostSc ript nyel vû fáj lok az egyes cé lirá nyú nyom ta tás ok
eset le ges PostSc ript hibá it hi va tot tak ki kü szö böl ni. Hasz ná la tuk csak gya korl -
ott fel haszn á lók nak aján lott. Az ér deklô dôk a Fre eHa nd köny vtárb an egy Re -
ad Mee-t olvashatnak ról uk. Az elô ze tes látv ány (Per vi ew) áb rá ja a nyomt a -
tá si ol dalt mut at ja. Alat ta a jobb ra-bal ra nyíl lal la poz hat unk a fá jl ol da lai
kö zött. Az áb rán 1-es fel i ra tú lenyíló lis tán köz vet le nül a ki vál asz tott olda l ra
ugor ha tunk. A mel let te lé vô Pre vi ew fe li ratú len yí ló lis ta eleme i vel az elôz -
e tes lát vány raj zát változtathatjuk meg az áb ra bal ol da lá nak al ján ta lál ha tó
felsorolás ele mei szerint.

A Sepa ra ti ons fül b eál lí tá si le het ô sé gei
A Co m po si te (össze tett) és a Sep a ra ti ons (el kü lö níte tt, szét sze dett) rádió -

gom bok a két alap ve tô nyom ta tá si le het ô ség vál asz tá sát biz tosí t ják szá munk ra.
A Com po si te le he tôsé get vá laszt va egy lap ra nyom tatj uk a tel jes munk át. A szí -
nes ol dalt így most szür keá r nya lato s ra kon ver tál va nyom tat juk ki. A Se pa ra ti -
ons be ál lí tás kü lön lap ra nyomt at ja a CMYK szín k ivo na to kat és az es e tle ges
di rekt szí ne ket. Mind egyik szín ki von at mint ö nál ló szür ke árn ya la tos ol dal je le -
nik meg. A Pri nt spot co lors as pr o cess né g yze tet be kap csol va a di rekt szí -
neket (ná lunk le g több ször a Pant o ne skála szí nei) a hozz á juk leg köze leb bi
CMYK szín tér be li szí nek ké alak ít ja, és úgy nyom tat ja ki a prog ram, az az el -
tünn ek a di rekt szín ek szín ki von a tai.

Az egyes szín ki von a to kat mu ta tó táb láz at ada tai a következôk.
P (Print): az itt lát ha tó kis pi pa jel azt muta t ja, hogy az adott szín ki vonat

nyomt a tás ra ke rül. A pi pa jel re katti nt va az mínu sz jel lé (–) vál to zik,
ami nek je len té se az, hogy az adott szín ki vo na tot nem nyom tat juk.

O (Overp rint): az itt lát ha tó mí nusz jel azt jelenti, hogy az adott szín ki -
vo nat nincs fe lül nyo más ra ki je löl ve, be kap csol va. A mí nusz jel re kattint -
va az Overp rint Ink ab lak nyí lik ki (lásd az áb ra jobb ol dalá nak köze -
pén). Itt be kapc sol hatjuk a felü l nyo mást (On), il let ve az adott szín
tó nu sai ra, tó nu sátm e ne te ire egy szá zalé kos kü szö bér té ket (Thres hold)
ad  ha  tunk meg, amely fölött a fe lül nyo mást szer et nénk be kap csol ni.
Norm ál eset ben csak a fe ketét (Black) nyomjuk fe lül. A fe lül nyom ás
be kap cso lá sak or a mín usz jel pipá ra vál to zik, kü szö bér ték me gadá sa kor
pe dig egy csúcs á ra ál lí tott kis fe ke te négy zet lesz bel ô le.

Ang le: az adott szín ki vo nat rá csel forg a tá si szö gét je lenti. Az ért ék re kat -
tint va a Scre en Angle ab lak nyí lik ki, ame lyen be ír hatjuk az ado tt szín -
ki vo nat rács szögé nek kí vánt ér ték ét.

Sep a ra ti ons: os z lop az egyes sz í nki vo na tok szín e it és ne veit mu tat ja. Ezek
az ér ték ek nem mó do sít ha tók.
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Két meg jegy zés kí ván koz ik ide: az egyik a fe lü lnyom ás hoz, a má sik a rács -
szö gek hez kap cso lód ik.

A CMYK szín tér négy szín ki vo nata köz ül csak a feketét (Black) nyomhatjuk
fel ül. A fe lüln yo más ug yan is azt je lenti, hogy a fe lüln yo mott ol dal al ko tó elem
alatt es e tleg el he lyez ke dô más szí nû ele mek nem lesz nek ki vág va, kiütve, ha -
nem színki vo na taik itt is meg nyom ás ra ker ül nek. Igen ám, de a fek e te le fe di,
ta kar ja a töb bi színt, nem szí ne zô dik át, leg fel jebb den zi tá sa nö vek szik (még
mé lyebb fe ke te lesz), ami csak jót tesz a nyo mat nak. Ugya nez (már mint, hogy
nincs át szí nez ô dés) nem mond ha tó el a ci án, bí bor és sár ga szí nekr ôl, ezért nem
nyom ha tók felül. Ugya nis pél dá  ul a sá r gát ci án nal fe lül ny om va a fe lül nyom ott
rész zöld szí nû lesz. Az egy es di rekt sz í nek ak kor nyom ha tók fe lül, ha fes té kük
nem transz pa rens. Bô vebb en lásd a har mad ik kö tet fel ül nyo más ról szó ló ré szét.

A rács szög ek kel kap cso latb an csak annyit sze ret nék el mon da ni, hogy a négy
alapszín ki vo nat (C, M, Y, K) rá cs szö geit nem il lik meg vál toz tat ni, mert ezek
az ért é kek meg le he tôsen bo nyo lult el mé leti me ggon do lás és matematikai számí -
tás ered mén yei. A be ál lí tott szö gér tékek egy részt biz to sítj ák a nyo mat hordo zó
leg eg yen le tes ebb, leg op ti máli sabb fes ték terhe lé sét, más részt eleg et tesz nek a di -
gi tál is techn o ló gia azon igé nyének, hogy az egy más mel lett lé vô rácsc el lák azo -
nos mér e tû ek, ala kú ak le gye nek (ra ci o ná lis rács). Utóbbi kö ve tel mény mi att
nem lehet csak úgy has ra ütve lpi ér té ket vá lasz ta ni egy adott dpi ér ték mel lé.
A prob lé ma rész le tez é se e kö tet rács képz és rôl sz ó ló rész é ben ta lál ha tó meg.

Gyak ran elô for dul, hogy egy munka nem tar tal maz cián, bí bor, sár ga vagy
feke te szín ki von a tot, mert csak egy, ket tô, há rom vagy négy (utó b bi na gyon
rit ka) di rekt szín bôl épít kez ik. Csak egy dir ekt színt hasz nál va azt a fekete he -
lyére te gyük, rács szö gét te hát 45º-ra ál lít suk. Csak két di rekt színt hasz nál va
te gyük ôk et a ci án és a bí bor he lyére, az az rács szö ge ik ér téke 71,5651 és
18,4349º le gyen. A mind össze há rom di rekt szín bôl fel épü lô munk ák egyes
szín ki vo nat ai a cián, a bíb or és a feke te he lyé re ke rül jenek az zal a meg jegy zés -
sel, hogy a fe ke te he lyé re ke rü lô szín le gyen a há rom kö zül a le g sö té tebb tó -
nusú. A pusz tán négy dir ekt színt ta r tal ma zó mun kák egyes szí nki vona tai rend -
re a négy (C, M, Y, K) ki von at he lyét fo g lal ják el az zal a meg kö téss el, hogy a
leg sö té tebb tó nu sú szín a fek e te, a leg vi lá go sabb ped ig a sár ga he lyé re ke rül jön.
Utób bi el for gat á si szöge 0 fok.

Amennyi ben munk ánk a ci án, bíbor, sár ga és feke te szín ki von a tok mel lett tar -
tal maz még egy vagy két di rekt színt is, ak kor az el sô di rekt szín rá csel for ga tá si
szöge pon tosan 30, a má so di ké pe dig 60 fok (ana lóg rácselforgatásnál). Am ennyi -
ben ezenfe lül még to váb bi di rekt színek is van nak (nag yon rit ka, szinte so ha elô
nem for du ló eset), ak kor azok rács szö gei rend re 7,5 fok kal le gyen ek na gyob bak a
fe kete, a cián, a bíb or és a sárga szín ki vo na tok rá csel for ga tá si szö ge i nél.
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Ki té rônk vé gez té vel folyt as suk hát a Separations fül be ál lí tá sa i nak tárgy a lá -
sát. A Half to ne screen (féltó nu sok, rács képzés) le nyí ló me nüj é bôl nyom ta -
tónk op ti má lis lpi/dpi pá r jai kö zül vá laszt ha tunk, meg hat á roz va ez zel a fel bon -
tást, a rács kép zést és ezál tal a nyomtatható ár nyal a tok szá mát. Az Ot her (egyéb)
ér té ket vá laszt va mi adhatjuk meg nyom ta tá si cé lunk hoz az ál ta lunk ide á lis nak
tartott be ál lí tá sokat. Az Ov er ri de ob jects (túl te szi mag át az alak za to kon) négy -
ze tet be kap csolva fe lül bí rál juk az eg yes ob jek tu mokra von at ko zó, a mun ka
készítése köz ben a Fre eH and Half to nes pa lett á ján be ál lít ott rács képz é si érté -
ke ket (lpi ér ték, rácsszög és rác spontalak), és az elôzô sáv ban, il letve a fölö t te
l évô táb lá zat ban me ga dott ér té kek le sz nek ér vé nye sek az egész fájlra. A négy -
zet k ikap csolt ál lap o tá ban az eg yes ob jek tu mok Halft o nes pal et tán be állí tott
rács kép zé si ért é kei érv ény ben ma rad nak, és az elô zô ekben be ál lí tott ért é kek rájuk
nem, csak a do ku mentum tö b bi elem é re vo nat koz nak. Így le het el ér ni, hogy
egy olda lon be lül több, egy más tól el té rô rács ér ték sze re pelj en. Pél da ként az el -
sô kö tet 125. áb rá ját tud nám fel hoz ni.

A Trans fer func ti on (át for má ló funk ció) sáv három le he tô sé ge az áb rán
jobb ra lent lát ha tó. Arr ól van szó, hogy ugya nan nak a kép nek más-más lpi/dpi
pár o kat vál aszt va ki csit má sok lesz nek az egyéb ként azo nos szür ke ér té kei az
eg yes nyom a to kon. Az Unadjusted vá lasz tás ezt nem be fo lyás ol ja. A Nor ma -
lize a vála sz tott PPD le írás nak meg fele lô en mód o sít ja az ér té ke ket, igy e kez ve
egye nle tes sé ten ni az árn ya la to kat a ké pen eg yéb ként meg lé vô két szél sô ér ték
köz ött. A Pos te rize pe dig szét húzza a szürkeár nya la tok tar to má nyát a két szél -
sô ér ték (feh ér és fe kete) kö zé ak kor is, ha azok ere de ti leg nem sze re pel tek a
ké pen. Hasz nál a ta ak kor aj án lott, ha a fent le írt hi á nyoss á gok kal ren del ke zô
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pixe les ké pet sze ret nénk k inyom tat ni, és an nak ja ví tá sa Pho tos hop ban már nem
le het ség es (pl. nincs Ph o tos hop a gé pen). A Spre ad si ze (kit er je dés mére te) a
sz í nki vo na tok il lesz té si probl é má i ból eredô hi bák el ke rülé se ér de ké ben a be állí -
tott pont ér ték nek meg fe le lô en (lásd az ábrán jobbra lent) megnö ve li az egyes
ob jekt u mok Ba sic be ál lí tású Fill (k itöl tés) és Str o ke (von al) ér té ke in ek mé -
re tét, s ez zel alá-, il letve rá tölt ést ge ne rál.

FreeHand 9.0.1 
Print Se tup abl a ka Ima ging fül nek a be ál lí tá sai

A fül a 40. áb rán lát ha tó. A La bels & Marks (cím kék és je lek) rész négy
né gy ze té nek ki- és be kap cso lás á val sza bá lyoz hat juk, hogy az egyes szín k ivo na ti
nyo mato k ra, fil mek re rá ke rül jön-e a szín ki vo nat ne ve (Se pa ra tion na mes), a
fájl ne ve és a nyomt a tás dát u ma, id ôpont ja (File name and da te), a vá gó je -
lek (Cr op marks) és a re giszt rá ci ós je lek (Re gist ra tion marks).

Az Imag ing op ti ons (filmbe állí tá sok) rész el sô rád ió gomb já val sza bá lyoz -
hat juk, hogy az olv as ha tó film emul zi ója fe lül le gyen (Emul sion up). Ezt a
beál lí tást haszn ál juk pa pírra tör ténô szín ki vo nat ké szí té sek or, komp o zit nyom -
tat ás kor, de sz i tá hoz ké szü lô filmn él is. Pár ja az Emul si on down (emul zió lent,
alul) gomb, ezt ofs zet re ké szülô fil mek nél kapcsoljuk be. A rá dió go m bot be -
kap csolva az ovas ha tó film em ul zi ó ja alul he lyezk e dik el. A két gomb hasz nála -
tá nak oka a nyom ó for ma-ké szí té si tech no ló giá k ban rej lik, rész le te zés ük a le vi -
lá gí tás ról szó ló részb en ta lál ha tó meg. A má sik rá dió gombpár két tag ja a
Po si tive image (po zi tív kép), il let ve a Ne ga ti ve ima ge (ne ga tív kép), be kap -
csolá suk kal po zit ív, il let ve ne ga tív ké pet áb rá zo ló film, nyo mat ké szül.

Az Output op ti ons (ki men e ti be ál lítá sok) rész be ál lí tá sai a ki nyomta t ni,
le vi lág í ta ni kí vánt mun ka egyes rész let e i re von at koz nak. Az Inc lu de inv i sib -
le la yers (tar tal maz za a lá tha tat lan ré te gek et) kap cso lót be kapc sol va az összes
elô térré teg (a pil la nat nyi lag ki kap csol tak, lát ha tat la nok is) nyomt a tás ra ke rül.
A Split comp lex path (össze tett út von alak szét sze dé se) négy ze tet be kap csol va
a prog ram a túl zot tan bo nyolu lt út von ala kat egy sze rûb bek re vág ja szét, ekk ép -
pen ig ye kez vén elkerülni a bo nyolu lt út von alak nyom ta tá sak or eset leg elô fo r -
dul ó PostSc ript hi bá kat. Az egész mun ká ra (Ima ge) vo nat koz ik a kó do lás be -
ál lít á sa, ame ly nek négy le het ô sé gét az áb ra jobb ol da lán kö zé pen lát hat juk. Az
Inc lu de OPI com ments (tart al maz zon OPI meg jegy zé se ket) kap csol ót be kap -
csol va le vi lá gít ás kor OPI je len tést csa tol a PS fájl hoz, amely a le vi lág í tók szá -
má ra tar tal maz adatokat a fájl mé re té rôl, a vá gó- és ill esz tô jel ek rôl stb. A Con -
vert RGB to pro cess (az RGB-t ala kítsd át pr o cesszé) négy ze tet be kap csol va
a fájl ban lévô RGB szín mó dú szí ne ket a CMYK szín tér hoz zá juk leg kö ze lebb
esô szín e i vé ala kítja át. A Ma xi mum color steps (max i má lis szí nes lé pé sek)
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le nyí ló me nü jé nek há rom – az áb rán jobbol dalt lát ható – érté ket ajánl fel, de
a sávba ma gunk vál asz totta szám ért ék is be ír ha tó, ez zel ál lít hat juk be mun kánk -
ban elô for du ló színá t me ne tek szín lé pcsô i nek maxi má lis sz á mát. Ez a szám nagy -
mért ék ben befolyásolja a lát vány á ban tök é le tes, csík o zó dás-, sá vo sodásmen tes
szí nát me net ma xi mál is széles sé gét, hosszát. Bô vebben lásd a har madik kö tet
112. ábra kö rü li ré szét. A Flatn ess (lap os ság, egy han gús ág) le nyí ló lis tá ja
ugyan csak há rom le he tô sé get kínál fel, de ide is be ír ha tunk tets zô le ges ér té ket.
Arr ól van szó, hogy a PostSc ript nyomta tó, l evi lá gí tó a gö rbé ket a felb on tás
finomságának meg fe lelô ele mi pon tok ból ál ló kis eg ye nes sz a ka szokb ól ala kít -
ja ki. Itt e kis sza kas zok elemi pont ban me gado tt hosszát ál lí thatj uk be. Há -
rom pont al att nincs ér telme ér téket ad ni, 10 fel ett pe dig már túls á go san hosszú -
ak lesz nek ezek az egye nesek. A kis ért ék sok szá mo lásra kény sze ríti a RIP-et,
de hû ebb lesz a görbe kö ve té se. Bô veb ben lásd ma tema ti ká ból, a függ vé nyek
in ter po lác i ó ja té ma kört.

Fre e Hand 9.0.1 
Print Se tup ab la ka Pa ge setup fül nek a be ál lí tás ai

A fül a 41. áb rán lát ható. A Pa per si ze (pa pír mé ret) le nyí ló me nü le he tô -
sé gei a vá laszto tt nyom ta tót ól, PPD-tôl függ nek (lásd az ábra jobb old alát). Egy
mér e tet ki vá laszt va an nak szé les sége és mag as sá ga az al at ta lé vô sor ban, a válasz -
tott mér té kegy ségb en ki fej ez ve lesz lát ha tó. A Trans ver se (ke reszt ben ál ló)
négyzet cs ak ak kor lesz akt ív, ha egyéb (Cus tom) mé ret meg adás át is el fog adó,
teke rcs re do l go zó le vi lá gítót vá lasz tunk ki. Teg yük fel, hogy ál ló A/4-es ol da -
lun kat sze ret nénk l evi lá gí ta ni a 310 mm szé les, de 66, ill et ve 100 m hosszú
film re dol go zó le vi lág í tón. Amennyi ben ál ló A/4-es mun kán kat ál ló ként tesszük
a fi lm re, ak kor el fér ugyan raj ta (a 210 mm plusz il lesz tô je lek a 310 mm-en),
de így egy ki csit pa zar ló módon bá nunk a drá ga film mel. Ugya nis mun kán kat
ke reszt be is ál lít hat juk (fek vô vé te het jük) a Trans verse né g yzet be kap csolá sá -
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val, és az így is elfér a film en az il lesz tôje lek kel együtt. A le vi lá gí tók az ál ló
irányt a fi lm hossza (100 m) irá nyá ban ér tel me zik.

Az Ori en ta ti on (be ál lí tás) rész Au to ma tic (au to ma tik us) négy zetét ak -
kor hasz nálj uk, ha mun kánk ve gye sen tar talmaz ál ló és fek vô ol da la kat egya -
ránt. A cs ak ál ló (Tall) vagy csak fe kvô (Wi de) ol da la kat tar talma zó mun kák -
nál a meg fe le lô rád ió gom bot kap csol juk be.

AZ XPRESS 4.1 
NYOM TAT Á SI BE ÁL LÍ TÁ SAI

XPress 4.1 Print ab la kának a be ál lí tá sai
Az ab lak és a fül a 42. áb rán lát ható. A ki ad vány szer kesz tô ké szí tôi a Quark

cégn él na gyon he lyes en úgy gondo l ták, hogy ez az a progr am tí pus, amelynek
a le he tô leg bô vebb, leg rész le te sebb nyomta tá si be ál lít á sok kal kell ren del keznie.
Ugyan ak kor azért, hogy a sok b eál lí tá si le het ô ség köz ül ne hogy el fe lejtsü nk,
kiha gy junk va lam it, ar ra tö re ked tek, hogy mi n dent egy he lyen tal ál junk meg.
Ezért ak ár a Pa ge Se tup, akár a Print ut a sí tást ad juk is ki a Fi le me nü bôl,
mind en kép pen az áb rán lá tott old al nyí lik ki. Az ab lak te te jén és al ján található
be ál lí tá si leh e tô sé gek és nyo mó gom bok mind ig ugyanazok, füg get lenül at tól,
hogy kö zé pen ép pen me lyik fül be áll í tá sai lát ha tók. Néz zük hát vé gig a Print
ab lak fent és lent tal ál ha tó be ál lí tás a it.

A Print abl ak el sô b eál lí tá sa a Pri nt Style (ny om ta tá si stí lus) len yí ló lis -
tá já ból vála szt ha tó stí lus, amely nek lis tá ját csak azért nem köz öl tem az áb ra
jobb ol dal án, mert nem kés zí tet tem ilyen lis tát. Egy-egy ilyen, a list á ba auto -
ma ti ku san be é pülô stí lus egyébként a prog ram Edit me nüjé nek utol só, Print
styles… pontjá val kész ít he tô. A gyak ran elô for du ló nyom tat á si mó dok hoz
érde mes ily en stílu so kat ké szít e ni, mert azok el kés zül te után egy ré szt egyet len
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kat tin tással be ál lít hat juk a nyom ta tás kí vá natos jel lem zô it, más részt így biz to -
sak le he tünk ab ban, hogy a be ál lí tás ok min den al ka lom mal azo no sak lesznek,
nem fe lejt jük el idôn ként az egyik vagy a má sik jel lem zôt be kapcs ol ni. A Co -
pi es (máso la tok) szá mát egy sze rûen be ír hat juk a me zô be. A Pa ges (la pok) me -
zô All (összes) szö ve ge ar ra utal, hogy most mun kánk összes old alát nyom tat -
ni sze ret nénk. Fel sor o lást és -tól -ig ha tárt kev er ve is meg ad ha tunk ú gy, hogy
eg ysze rû en b eír juk ebbe a sáv ba. A fel so ro lás ele me it vesszô vel, az össze füg gô
in ter val lu mok el sô és ut ol só ol da lait pe dig kötôjellel (hyphen) kü lö níth et jük el
eg ymás tól (pl.: 3,7,12-25,49,67-74). Am ennyi ben sokol da las do ku men tu mun -
kat va la mel yik ol dal tól an nak (pil la nat nyi lag is me retl en ol dal számú) vé géig sze -
ret nénk ki nyom tat ni, úgy a végsô ol dal szám hely é re az end szót ír juk be (pl.:
17-end). Amennyib en az ol dal szá mok ban elô téts zót (Pre fix) hasz ná lunk, és ab -
ban sze re pelnek el ha tá ro ló kar akte re ink (a vesszô és hyphen) is (pl.: Be ve ze tô,
A-1; Be vez e tô, A-2 stb.), úgy a za var el ke rü lé se ér de ké ben el ha tár o ló je le in ket
a Range Se para ti ons… (ter je del em el ha tá rol ók) gomb ra katti nt va az ábra jobb
ol da lán lát ha tó ab lak ban meg vá l toz tath at juk.

A Print ab lak köz ép sô rés zé ben az egyes fü lek ben el vé gez hetjük a szük sé -
ges be ál lí táso kat (rész let e zé sük rög tön kö vetk e zik).

Az ab lak al só ré szén öt nyo mó gom bot ta lá lha tunk. A Pa ge Se tup… a
nyom ta tó meg hajtó szoft ver már e fe je zet ele jén tárgy alt azo nos ne vû ab la kát
nyit ja ki. A Pri n ter… gomb pe dig el ve zet ben nünk et a töb bi progr am Print
uta sítá sá ban ki nyíló, meg szo kott, már ugya ncsak tár gyalt ab lak hoz. A Cap ture
Set tings (b eál lí tá sok el fog adá sa) nyom ó gomb ig e ncsak haszn os, meg nyo má sá -
ra a do kum en tum ed dig el vég zett nyom ta tá si be ál lít á sai meg ôr zôd nek, ment -
he tôk lesz nek anél kül, hogy tény le gesen nyom tat nunk kel lett vol na. Más prog -
ra mok nál leg alább egy ol dalt ki kell nyomta t nunk ah hoz, hogy ment hes sük
nyom tat á si be ál lí tá sa in kat. A Can cel a mene kü lést te szi le he tôvé, a Pri nt pe -
dig a be áll í tott pa ramé te rek kel ind ít ja a nyom ta tást.

Az XPress prog ram Pri nt ab lak á ban ala pe set ben öt fül található, a töb bit
egyes XT en si onök te szik hoz zá. Csak az alap eset et tár gya lom a kö vet ke zôk ben.
Most már rá tér he tünk a Do ku ment fül be állí tá sa i nak rész le te zés é re.

XPress 4.1 Print ab la ka 
Do cu ment fülének a be ál lí tá sai

A Separations (szét vál asz tás) négy zet b ekap cso lása kor munk án kat szín re
bont va nyom tatja a progr am. Ek kor a fájl min den színe ön ál ló szín ki vo nat ként
ker ül ki nyom ta tásra. A négy zet ki kap csolt ál la po táb an a fájl Com po si te (össze -
tett) nyom ta tá sára ker ül sor. A Spre ads (szét te rül) kap cso ló be kap csol á sa kor a
prog ram a la yout pa let tán az egy más mel lett lévô ol da la kat (akár ket tô nél töb -
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bet is) egy be fog va, egy ol dalk ént keze l ve egy nyo matho r do zó ra nyom tatja ki.
Ar ra már ne künk ke ll ügyel nünk, ho gy az így összef o gott ol da lak el fér je nek a
ki vá laszt ott pap íron, fil men. A Col la te (össze hor dás) akk or vá lik élô vé, ha leg -
al ább két péld ány ban akar unk nyom tatni. A négy zet et be kap csol va többol da -
las, több példányban nyom ta tandó mun kánk at össze hord va, péld á nyon ként
nyomta t ja ki a nyom ta tó. A kap csoló ki kap csolt áll a po tá ban több pél dány ese -
tén el ôször az elsô old alt nyom tatja a b eál lí tott példá ny szám ban, majd a má -
so di kat, har ma di kat stb. Az Incl u de Blank Pa ges (tar tal maz za az üres ol da -
lak at) négy zetet csak ak kor kap csol juk be, ha azt sze ret nénk, hogy kiadványunk
tel je sen üres ol da lai is nyom ta tás ra ke rülje nek. Ilyen le het pél dá ul egy könyv
nyomd á ba szánt for ga tó ja. Az üres old a lak seg í te nek a mon tíro zó nak mun kája
el len ôr zé sé ben. Nem sza bad be kapcs ol ni le vi lá gí tás kor, kiv é ve, ha teljes ív re,
nyom dai kil ö vés sze rint vil á gí tunk le, hi szen a film dr á ga do log. A Thumb -
nails (váz lat, bél yeg kép, köröm nyi) je lö lô négy zet b ekap cso lásá val vázlatot
nyom tat ha tunk, ekkor egy la p ra több dok u men tumo l dal kic si nyí tett ké pe ke -
rül het rá. A ki csin yí tés mér té két a Page Se tup… gomb meg nyo má sá ra ki nyí -
ló azonos ne vû ab lak ban, vagy a köve t ke zô (Se tup) fül ben ál lít ha t juk be. A Back
to Front (há tul ról elôre) ka p cso ló be kap cso lá sak or a nyom ta tás sor rendje meg -
ford ul. El ôször mun kánk utol só ol dala, majd az utolsó  elôt ti lesz ki nyom tat va
és így tovább vissza felé ha lad a ny om ta tás. A Pa ge Se qu ence (ol dalsor rend)
len yí ló men ü jé bôl be ál lít hat juk az összes (All), a pá rat lan (Odd) és a pá ros
(Even) oldalak nyom tat á sát. Utób bi ket tô vel könnyen meg val ó sít hatj uk a két -
olda las nyom ta tást. Ekkor ter més ze te sen az eset le ges üres ol dala kat is nyomtat -
nunk kell, kül ön ben el csús zás kö vet ke zik be az össze ta r to zó elô- és hátoldalak
nyom tat á sa kor. A Bl e ed (ki fu tó) sáv ba írt ér ték kel ha tá rozh at juk meg a lap
négy ol da lán a ki futó mé r té két. A lapszélig kiérô ké pek, tón u sok, egyéb gra fi -
kai ele mek a ki fu tó mér té ké vel nyúl ja nak túl az ol dal maj da ni mé re tén, ne hogy
a vá gá si pont at lan ság ból adód ó an nem kí vá na tos vék ony fe hér cs í kok je len je nek
meg a lap szé leken. A Re gistr a ti on (re gisztrá lás) sáv me nü jén ek há rom ér té -
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kév el (lásd az áb ra jobb ol da lát) az eg yes szín ki vo na tok il lesz té sé re szolg á ló
passzerj e lek el he lye zé sét sza bál yoz hatjuk. A passzer je lek lap szél tôl va ló tá vols á -
gát ál lít ha t juk be az Off set (el tol ás) sáv ba írt ér ték kel. Utób bi há rom kap cso -
ló haszná la tá hoz a dokumentumnál va la mi vel na gyobb mé retû nyo mat hor do -
zó ra van szük ség ünk, hogy a re gisztr á ci ós je lek és a ki fu tó is el fér jen. Váz la tok hoz
ele gen dô a Se tup fül Fit in Print Area (fér jen rá a nyom tat á si te rü letre) kap -
cso lój á nak bek ap cso lása, mert ilyen kor né mi ki csin yí tés ár án min den el fér a
dokumentum ol dal mé re té vel meg egye zô na g ysá gú pap ír on is. A Ti ling (cse -
repe zés) kap cso ló használatával nagy mére tû ol da la kat nyom tat ha tunk ki sebb
lapokra úgy, hogy egy-egy ilyen lapra az ere de ti ol dal nak csak egy ki sebb része
(a szé leken át fed ve) ke rül. A kis la pok il lesz tett össze ra gasz tá sa után áll össze a
na gy ol dal képe. A cse re pe zés b eál lí tá sa le het Off (ki kapc solt), Ma nual (ké -
zi), va gy Au to ma tic (au to ma ti kus) be ál lí tású. A kézi be ál lí tást a do ku men tum
vo nal zó ján az origó ál lítg a tá sá val vég ez het jük el. A mû ve let kis sé kör ül mé nyes,
be ál lí tását a kézi könyv le ír ja. Az auto ma ti kus át fe dés hasz nál a ta sok kal cél sze -
rûbb és egy szer ûbb. Az á tfe dés (Over lap) mé r té két a sáv ba be írj uk, a töb bi a
prog ram dolga. Az Abso lu te Over lap (tel jes át fe dés) kap cso lót ér de mes be -
kap csol ni, hisz ek kor az el sôt köv e tô to váb bi ol da lakra tény leg csak az oda ke -
rü lô ré szeket nyom tat ja ki a prog ram, s a kis le ma ra dó szé le ket nem tolja el az
el len kezô ol dalra, mi nél töb bet megjelenítve az elô zô ol da lon egy szer már ki -
nyom ott rész bôl.

XPress 4.1 Pr int ab la ka 
Se tup fül é nek a be ál lí tás ai

A fül a 43. áb rán lát ható. Az ed di gi prog ram ok kal (ame lyek a Print ab -
lak más o dik ol dalá ra épí tet ték be sa ját be ál lít á sa i kat) el lenté t ben az XPress a
sa ját be ál lí tás a i nak ab laká ba két nyomó gomb ra té ve épí ti be a nyom ta tóm eg -
haj tó Page set up és Print uta sí tás a it.

A Se tup fül elsô so rá ban a le nyí ló menübôl nyom tató le í rást (Pri n ter
Descrip tion) vá laszt hat unk. Ezek a l eír á sok az ope rá ciós rend szer PPD könyv -
tá rá ban ta lál ha tók. Az áb ra jobb ol da lán sze replô el sô lis ta mut at ja, hogy a rend -
szer csak HP nyom ta tók ból mennyit tart nyil ván, hi szen az itt lát ha tó mennyi -
ség a HP nyomta tók nak mint egy fe le, és a tel jes lis tá nak pe dig csak kb. tiz e de.
Új nyom ta tó ins tallá lá sa kor an nak le í rása au to ma ti ku san be ke rül eb be a listá -
ba, amennyib en még nem volt ben ne. A pa pírmé ret (Pa per Size) le nyíló lis -
tája már ny om ta tó füg gô, ak tu ális el e me it (lásd az áb ra jobb old a lán) a prog -
ram ugyan csak a nyom tató le í rás ból ve szi. A pap ír szé les sé ge (Pa per Width) és
ma gas sá ga (Pa per He ight) au to ma tiku san állí tó dik, csak az egyéb (Cu s tom)
mé re tet vá laszt va ír hat juk be a két sáv ba sa ját ér té ke inket. Utób bi esetben válik
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élô vé a pap írel to lás (Pa per Off set) sáv az alat ta lé vô lap hé zag (Pa ge Gap) sáv -
val együtt. A két helyre csak ak kor kell nul lá tól el térô ért é ket be ír ni, ha nem
ív pa pírra, ha nem pa pír te kercs re, vagy te kercs film re dolg o zunk. A pa pírel tol ás
csak film ek nél hasz ná latos, meg ad ja a le vi lág í tó nak, hogy mennyi vel te ker je to -
vább a kazettából friss en be fûz ött fil met, el ke rüle n dô, hogy a b efû zés közben
fényt kap ott rész re vi lág ít son le egy old alt. Ezt a be áll í tást min dig a le vi lá gít ót
ke zelô sz e mély vég zi el, az át lagfe lhasz náló ide min dig nul la ér té ket ír, ha csak
nem akar ja azt, hogy a nyom tató a nyom ta tás meg kezd é se elôtt te ker je ar rébb
a pa pír te ker cset, meg fe le lô en nagy margót hagyva an nak széle és a nyomat szé -
le közö tt (pl. posz ter nyom ta tá sa kor). A laphézaghoz (a dok u men tum két ki -
nyom ta tott ol da la közti hé zag) már mi írunk nul lá nál na gyobb számot, ak ár
le vi lá gít ás kor, akár te kercsre tör ténô nyomta tás kor. 8–10 mm a szo kás os ér ték.
Ez már ele gen dô ah hoz, hogy a te ker cset dur va mó don ol da lak ra szab dalj uk
(nincs éles vá gás). Ilyen kor az egyes old a lak pon tos kör be vág á sa egy kü lön lé -
pés ben, meg fe lelô kö rülm é nyek kö zött, nem a nyom ta tó, le vi lá gí tó mel lett tör -
té nik. A kö vetke zô sávba a ki csi nyí tés vagy na gyí tás (Reduce or Enla r ge) szá -
zalé kos ér té két 25 és 400% kö zött ír hatj uk be. A mel let te lévô Fit in Pr int
Area (fér jen el a ny om ta tá si ter ü let re) négy zet b ekap cso lása egy spe ciál is na -
gyí tá si-kic si nyí tési es e tet va ló sít meg. Au to ma ti ku san ak ko ra ér ték et ál lít be,
hogy a do ku ment u mol dal az összes be kapc solt já ru lék kal (ki fu tó, reg iszt ráci ós
je lek stb.) el fér jen a vá lasz tott pa píron. A Page Pos i ti o ning (lappo zici o ná lás)
le nyí ló me nü je négy le he tô sé get ad. A Le ft Ed ge (bal szél) vá lasz tás a kor a
nyom ta tan dó do ku ment um bal fel sô sar ka a nyo math or do zó bal fel sô sar ká ba
ke rül. A Cen ter (kö zép pontba he lyez) be ál lí tást vá laszt va a dok u men tumo l dal
és a ny o mat hord o zó kö zép pont ja lesz azo nos. A Center Ho ri zon tal (vízszin -
te sen kö zép pont ba he lyez) le he tô ség az ol dalt csak vízs zin te sen hel ye zi a nyomat -
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hor do zó köz e pé re, an nak fel sô éle a pap ír fel sô élé re ke rül. A Cen ter Verti -
cal (füg gô le ge sen kö zép re he lyez) vá lasz tás az ol dalt csak függô le ge sen hely e zi
a ny o mat hord o zó közepére, an nak bal éle a pap ír bal élé re ke rül. Az Ori en -
tat i on (irány ke re sés, itt nyomt a tá si irány) Tall (ál ló), il let ve Wi de (fekvô)
App le Mac hin to son az iko nok ra, IBM PC-n pe dig a két rá dió gomb ra kat tintva
vá laszt ha tó ki.

XPress 4.1 Print ab la ka 
Outp ut fü lé nek a be ál lít á sai

A fület a 44. áb ra mu tat ja be. A fül be áll í tá si le he tô sé gei me g le he tôs en el -
tér nek egy más tól ab ban az esetb en, ha (szín es) munk án kat egy be fogva, szür ke -
ár nya lat os ol dal ként sze retn énk ki nyom tat ni, il let ve ak kor, ha ugyan ezt a do -
ku men tu mot színr e  bont va (Se pa rat i ons) akarjuk nyom tat ni, le vi lág í ta ni. A 44.
ábra min dkét al a pese tet be mu tat ja. Az el sô itt Print Co lors (ny om ta tá si szí -
nek) sáv le nyí ló me nü je négy leh e tô sé get kí nál, lásd az ábra jobb sz é lén fent.
Szí nes mun kán kat is ki nyom tat hatj uk Black & White (fe ke te és fe hér) mód -
ban. Ek kor az 50% alat ti tó nu sér té kû színek nem nyom ta tód nak. Az efö löt ti
tó nus sal ren delk e zôk ped ig fe kete sz ín ben je len nek meg a nyo ma ton. Per sze
eb ben a mó d ban leg töb bször szö ve ge ket, vo na las áb rá kat nyom tat unk. Szí nes
lé zer nyom ta tó hi á nyá ban sok szor Grays cale (szür ke árn ya la tos) mód ban nyom -
tat juk ki mun kái n kat. Az ábr án szerep lô „Gre ys ca le” csak el írás, lám a pro fi
prog  ra mké szí tôk is té ved het nek. Bár ez lenne a piac ra ke rü lô prog ra mok ban a
le gna gyobb hi ba! A Comp o si te CMYK (össze fo gott CMYK) és a Com po si te
RGB (összef o gott RGB) csak szí nes nyomt a tás ra ké pes léz er nyomta tó vá lasz tá -
sa kor lesz élô. A Half to ning (fél tónus, itt rács kép zés) le het Con vent i o nal
(ha gyo má nyos), illetve Pri n ter (nyomta tó) b eál lí tá sú. Utób bi esetb en csak a
fel bon tás (Res o lu ti on) ér té két sza bá lyoz hat juk a le nyí ló lis tá ból. Ilyenkor a
Freq u ency (frekv en cia, rács sû rû ség) nem ál lít ha tó, a nyom ta tó az utol só be -
ál lí tá sával dol goz ik. Ugyan csak más lesz az alatta lévô táb lá zat most k ivá lasz -
tott egyetlen so ra. A jobb ol dali né gy osz lop ba mind en ütt a Prin ter szó lesz
olv as ha tó, és az utolsó hár om oszlop kis há rom szö ge el tû nik, le he tet len né té ve
az adatok meg vál toz ta tás át. Egyéb ként so sem vált oz tat hat juk meg a Pla te osz -
lopba be írt ne vet. Az elsô os z lop kis pipa je le azt jelzi, ho gy az ad ott szín ki vo -
natot nyomta t ni fogj uk. Ez a jel most nem ír ha tó fe lül.

Két da rab di rekt színt is tar tal mazó szí nes mun ká nál a Print abl ak Do -
cum ent fü lé nek Se pa rati ons négy ze tét be kap csolva az Out put fül ki né zete
az áb ra alsó ré szén lát ható mó don meg vál toz ik. Az el sô sor feli ra ta Pla tes (szín -
ki vo na tok) lesz két vá laszt á si le he tô ség gel. A Pro cess & Spot vá lasz tás biz to -
sít ja, hogy az összes (CMYK és di rekt, spot, Pan to ne) szín rôl külön szín ki vonat
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ké szül jön. A Con vert to Pr o cess (alakí tsd át pro cesszé, már mint a di rekt szí -
ne ket) leh e tô ség vá lasz tása es e tén min den di rekt színt a CMYK szín tér hoz zá
le g kö ze lebb esô sz í névé kon ver tál át a prog ram, így csak négy szín ki vo nat (C,
M, Y, K) ké szül. A rács kép zés (Half to ning) most csak hag yo má nyos (Co n -
ven ti on al) le het, a Prin ter vá laszt ás nem él. Fel bon tást (Re so lu tion) és rács -
sû r ûsé get (Fre qu ency) a szo ká sos mó don, a prin terle í rásban (PPD) fog la ltak
sze rint vál aszt ha tunk. Az ér de kessé get, a be ál lí tás fi nom sá ga it a fül al ján lé vô,
az eg yes szín ki vo na to kat, és azok jel lemz ô it be mu ta tó táb lá zat tar tal maz za. Egy-
egy sor egy szín ki vo na tot de fi niál. Kat tin tás sal ki je löl he tünk egy so rt, szín ki vo -
na tot, és en nek jell em zô it meg vá l toz tath at juk. A Print osz lop kis há rom szö -
gé re üt ve vá laszth a tunk, hogy az il letô sz í nki vo na tot nyom tat ni, le vil á gí ta ni
akar juk-e vagy sem. Amennyi ben nem nyomtatjuk (pl.: ja vít ás után vagy unk
és eb ben a színk i vo nat ban nem volt hi ba), ak kor a No ért é ket vál aszt va a pi -
pa jel el tû nik, lásd az áb ra tábl á za tá nak uto l só sorát. A Pla te oszlop az egy es
szín ki vo na tok ne ve it tart al maz za, me gvál tozta tá suk ra nincs le he tô ség. A Halft -
o ne osz lop kis há rom szöge cs ak egy di rekt sz ín szín ki von a tát ki vá laszt va lesz
akt ív. Mint a táb lá zat alsó két so ra mu tat ja, az összes dir ekt szín jel lemz ô jé nek
he lyén egy K be tû áll, je lezve, hogy de fa ult ér ték ként er re a szín ki vo nat ra is a
feke te (Key, K) szín be ál lí tott jell em zôi ér vé nye sek. En nek ma gya ráz a ta az, hogy
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a csak egy di rekt színt és sem mi mást nem tar tal ma zó mun kák (elég sok ilyen
van) eg yet len szín ki vo na ta a fe ke te (Bl ack, Key, K) he lyé re ke rül, b eál lí tá sai a
fe ke té é vel azo nosak lesz nek. Így az tán több di rekt szín nel dol gozva a második
és to váb bi di rekt szín ér ték e it a szín ki vál asz tá sát kö ve tôen az egy es oszlo pok
le nyí ló menüiben nek ünk kell be ál lít a nunk. Mind össze két, há rom vagy négy
direkt színt, és sem mi mást sem tar tal ma zó mun kákn ál ele gen dô a Halfto ne
osz lop ban ki vá lasz ta ni, hogy me lyik proce ssz alap szín hel yé re ker ül jön az il le -
tô dire kt szín. Az ábrán be muta tott eset ben azon ban a két di rekt szín szög ér -
té két analóg rácselforgatáskor 30, il let ve 60 fok ra kell ál lí tan unk oly mó don,
hogy az Ang le osz lop le nyí ló me nü jébôl az Other… érté ket vá laszt va a ki -
nyí ló ab lak ba (lásd az ábra jobb old alát) a meg fe le lô rá cselfo r ga tá si szö get ír -
juk be. A Func ti on oszl op ban a rács pont alak ját vál aszt hatj uk ki a fel kí nált
le he tô ségek kö zül (lásd az ábra jobb ol da lán).

Fi gyel mez te tés! Két szín ki vo nat el for ga tá si szö ge semmi lyen kör ül mé nyek
kö zött sem le het az o nos! Aki ezt el fe lej ti, az majd köv et kez mén ye it is vise l ni
fogja. Elv ben ugyan sem mi sem tiltja, hogy két szín ki von at el for ga tá si szö ge
me gegyez zen, de a gya kor lat en nek el lent mond. Az a baj, hogy nem tud juk
tök é le te sen pon tosan egy más ra il lesz te ni a szín ki vo nato kat. A 0,05 mm-es il -
lesz té si hi ba már jó, a 0,1 mm alat ti még ép pen el fo gad ha tó. Már pe dig az ek -
ko ra hi bá val egym ás hoz il lesz tett, azo nos szög ben elf or ga tott két szín ki vo nat
olyan mo a rét pro duk ál a nyo maton, hogy az már messzi rôl or dít ró la, úgy hogy
tart suk be a játékszabályokat.

XPress 4.1 Print abl a ka 
Op ti ons fü lé nek a be állí tá sai

A fül a 45. áb rán lá tha tó. Az el sô négyzet a Quark PostSc ript Er ror
Hand ler (Quark PostSc ript hi ba kez e lô). Be kapc so lá sával elér jük, hogy nyom -
tatás köz beni PostSc ript hi ba ese tén eg yrészt a hibát oko zó ele mig az ol dalt a
prog ram ki nyom tat ja, más részt szö ve ges üze net et ka punk a hi ba oká ról. Így
még akk or is könnyeb ben ki de rít het jük és ki ja vít hat juk a hi bát, ha nem nagyon
ért jük a PostSc ript nyelv et. A kap cso ló ki kap csolt ál la po tá ban a hi bás ol dal
egyet len ele me sem lesz ki nyomta t va, és csak egy szûk sza vú, semm it mon dó
„Postsc ript er ror” üze ne tet kapunk a lap tet e jén. Ér de mes be kapc sol ni ezt a
kapc so lót, fô leg a do kum en tum levilágítás el ôt ti utol só nyom ta tá sa kor. Ugyanis
ha egy fe ke te-feh ér PS nyom ta tó hi ba nél kül ki nyom tat ja a do ku men tu mot
com pos i te módb an (forg a tó nyom ta tá sa), akk or nagy a va l ószí nûs é ge annak,
hogy a le vi lá gí tás nál sem ke let ke zik majd PostScr ipt hi ba. Leg fel jebb egy-két
RGB szín terû kép ma rad a do ku men tum ban, de hát saját hi bá ja el len sen ki
sincs bizto sít va. A Pa ge Flip (ol dal tük rö zé se) négy vá lasztá si le he tô sége (az
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ábrán jobb ol dalt fent), va la mint a Ne ga ti ve Print (ne ga tív nyomtatás) kap -
cso ló ja ugya na zo kat a be állí tá si le he tôs é ge ket biz to sítja sz á munk ra, mint in nen
a Pa ge Se tup… gomb bal el érhe tô azo nos ne vû ab lak PostScr ipt™ Opt i ons
old a lá nak Vi su al Ef fect be ál lí tá sai. A leggyakr ab ban al kal ma zott Pa ge Flip:
Ho ri zon tal be ál lítás ugyanis az ol dal vízs zin tes ir á nyú át le gyin té sét, vagyis a
füg gô le ges ten gelyre va ló tük rö zé sét je lenti.

A fül más o dik rés zé nek be állí tá sai a do ku ment um ba be emelt ké pekre
(Pic tu res) vo nat koz nak. Az Out put (ki me net) Nor mal (nor má lis) be -
ál lí tása a ké pek ren des, jó min ô sé gû nyomta tá sát te szi le he tô vé. A nyom -
ta tó ily en kor az ere deti kép hez ford ul nyom ta tási ad a to kért. A Low Re -
sol u ti on (alacsony fel bon tás) be áll í tás vis zont a Qu ark fájl ba be épü lô
72 dpi fel bon tá sú kép ern yôkép tôl ves zi ada ta it. Így gyor sabb nyom tat -
ás ér hetô el, de rosszabb lesz a ké pek mi nô sé ge. Nem vé gle ges nyomta -
tás hoz ajánl ott. A Ro ugh (pri mit ív) b eál lí tás nál a ké pek hel yett csak a
kép box, a ke ret és ben ne egy nagy X je le nik meg a nyo mat on. Ez a mód
na gyon gyors, és ak kor hasz ná la tos, ha az ol dal ele meinek jó el hely ez -
ke dé sé rôl szer et nénk csak meggyô zôd ni. A má so dik sor Da ta (adat) be -
ál lí tás ai a kép a da tok kó do lá sára vo nat koznak. Az AS CII és a Bin ary be -
ál lí tá sok ról már volt szó. A harma dik le he tôség a Clean 8-bit (tisz tán
8 bi tes) kó dolás. Fájl ba tör ténô nyom ta tás kor, a nyom ta tás gyor sí tá sára
és a fá jl mé re té nek csök ken té sé re hasz nos le het az OPI (Open Pr ep ress
In ter fa ce) me nü de fau lt be áll í tá sa, az Inc lu de im a ges (tar tal mazza a
képe ket) meg vált oz ta tá sa. Az Omit TIFF le he tô ség ki hagyja a Tiff, az
Omit TI FF & EPS el hagy ja a TIFF mel lett az EPS for má tumú ké pe ket
is (nem épí ti be a nyom tat ó fájl ba), így egy részt csök ken a fájl mé rete,
más részt gyor sabb lesz a maj da ni nyom ta tás, me rt a fájl ba úgyis be é pülô
72 dpi fel bon tá sú né zô ké pe ket nyom tatj uk majd ki. Vég le ges nyom tat -
ás hoz nem aj án lott, de kor rek túr á hoz így is meg fe lelô mi nô sé get kapunk.
Az Overp rint EPS Black kap cso lót be kap csol va a ké pek összes fe ke te
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eleme fe lülny o más ra ke rül, füg get le nül at tól, hogy az ôket lét reh o zó
prog ram ban (ez több nyi re a Photo s hop) be volt-e ál lít va a fe lül nyomás.
A Full Resolution TIFF Out put (tel jes fel bon tá sú TIFF ki me net)
kap cso ló alap ál lap ot ban ki kapc solt. Ek kor az összes TIFF for má tu mú,
gr ays ca le mó dú kép az elôzô (Out put) fül Fre qu ency mez ô jé be írt lpi
ér ték kel lesz rács ra bontva. Ha a kapcsolót be kap csolj uk, és a TIFF kép
elég jó fel bon tá sú, ak kor dpi ér té kének fe le lesz a rác skép zés ét meg ha -
táro zó lpi ér ték, ami jo bb le het a Fre qu ency me zô be írtn ál, ezért a kép
jobb mi nô ség ben (kis ebb mé re tû rácsp on tok kal, de eset leg kev e sebb ár -
nyal at ból fel épít ve) jel en het meg a nyo ma ton.

XPress 4.1 Pr int abla ka 
Pre vi ew fü lé nek a be ál lít á sai

A fü let a 46. áb ra mu tatja be. Az ab lak bal ol da lán egy más alatt ta lá lha tó
a pap ír mé re te (Pa per Si ze), il letve mun kánk egy ol da lá nak a mé re te (Do -
cume nt Si ze). A má so dik oszl op a pap írmar gók (Pa per Mar gins) négy ada -
tá val kez dô dik. Ezek a mar gók nem a do ku men tum ált a lunk be állí tott mar gói,
ha nem azok a lapszélektôl számí tott ért é kek, ame lyek re a ki vá laszto tt nyom ta -
tó nem tud nyom tat ni! A tov áb bi be ál lí tá sok at Pa per Offset, Pa ge Gap,
Bleed, Ti les és Sca le is az elôzô fü lekb ôl ve szi a prog ram. Az egy be gyûj tött
ada tokb ól, mint egy sta tisz ti ká ból le ol vas hat juk a nyom tatá si be ál lí tás leg fonto -
sabb ér té ke it, és eze ket még látványban is megerôsíti a fül jobb ol da lán lát ha -
tó né zô kép. Most egy B/4-es ol dal re giszt rá ci ós és vá gó je lekk el el lá tott kompo -
zit ké pét nyom tatjuk 10 mm-es át fed és sel négy da rab A/4-es lapra.

Ez zel a feke te-fe hér léz er nyom ta tás (PostSc ript nyom ta tás) be áll í tá si le he -
tô sé ge i rôl szó ló rész vé gé re ér tünk. Egyes, itt ép pen csak éri n tett részek kés ôbb,
a fájl ba tört é nô nyom ta tás ról, a szín es lé zer nyom ta tás ról, il let ve a le vi lágí tás ról
szó ló fe je zet ek ben ke rüln ek majd rész lete sebb ki fejté s re.
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NYOMTA TÁS KILÖ VÉS SZER INT

Két ol da las nyom tatás
Már a ké tol da las nyom ta tás is némi üg yes ke dést kí ván az em ber tôl ak kor,

ha nyom ta tója auto ma ti kus an nem ké pes ann ak meg ol dá sá ra. Képz el jük el,
hogy va laki meg kért be n nün ket szak dolg o za ta, diplo ma mun kája tör de lé sére és
an nak há rom pél dány ban tört é nô nyom ta tá sá ra. A dolg o zat sok szö ve get és né -
hány szer kesz tett von a las ábr át tar tal maz, a mé ret A/4-es, de meg rend e lônk két -
old a las nyom tat ást sze retne, mert iro má nya ki csit hosszú ra si ke re dett, terjedelme
224 ol dal. A drót á tü té ses köt és mód (lásd el sô kö tet 148. áb ra) mi att a ter ve -
zett ge rincma r gó hoz 10 mm-t hozzá kel lett ad ni, azaz az ol dal tükr öt úgy kel -
lett meg ter vez ni, mintha az A/4-es lap csak 200 mm szé les len ne. A tör de lés
kész, már csak a fe ke te-fe hér lé zer nyom ta tón tör té nô nyomt a tás van hát ra.

Különösen két ol da las nyom ta tás nál sz e ren csés, ha ké szülé künk tud le nyitott
hát la p pal nyom tat ni (az App le nyom tat ói pél dá ul ilyen ek). Ekk or ugyan is a
ton er pap ír ba égetése (kb. 110 ºC) után a pap ír útja már egy eg ye nes sza kasz,
nem kell rög tön, még mele gen kétszer is 90 fo kot kis ívben el ford ul nia. Utóbbi -
nak az a kö vet kezmé nye, hogy a pa pír ki jö vô éle (és kb. el sô 5 cm-e) fel kun -
ko ro dik. 50-100 ilyen fe l kun ko ro dott la pot már be köt ni is ne héz úgy, hogy
azok felku n ko ro dása tel je sen el tûn jön. Amennyi ben doku men tu munk ol dal mé -
re te ki sebb mint a nyom ta tó pap ír mé re te, úgy nyom ta tás elôtt ér de mes a vá -
gó- és il lesz tô je lek, va lam int a név, ol dal, dá tum, idô pont stb. nyom ta tá sát
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bekapcsolni, és az old alt fel tét le nül a lap kö zepé re po zici oná l ni. Ekk or ugyanis
a köt é szet a pa pír fel kun ko ro dó ré szét töb bnyi re tel jes egész é ben le vág hat ja.
A kö zép re po zic i o ná lás köte le zô, me rt el ma ra dása es e tén a hát ol da li nyom ta tás
már nem ugya no da kerül a pap íron, mint az elô ol da li (gon dol junk a tü k rö zés
tu laj don sá gai ra). Lásd a 47. ábrát.

A ké tol da las nyom ta tás el sô lé pé se az, hogy ki nyomt at juk az összes pá -
rat lan (odd) ol dalt össze hord va (col la ted), a szük sé ges pél dány szám ban. Ezt
kö vetô en jobb, ha az egyes pél dá nyo kat kül ön-kü lön me netben nyom tat -
juk még ak kor is, ha az összes lap el fér ne a nyomta tó tál cá ján. Amennyi -
ben nyom ta tónk me cha niká ja na gyon jó, ak kor meg kí sér el het jük, hogy a
pár os ol dal a kat – pél dá nyon ként kül ön me net ben ugyan, de – tálcáról
nyom tas suk. Ehh ez ele gen dô egy péld ány összes old alát meg fe lelô mó don
el for gatva vi ssza he lyez ni a tál cá ra és az elô zô nyom ta tási be ál lí tá son csak
annyit vál toz tatva ki ad ni a nyom ta tási pa ran csot, hogy most csak a pá ros
(even) ol dal a kat nyom tat juk ki. Az el sô és min den to vábbi pél dány ki nyom -
ta tá sa után a ny om ta tó jelzi, ho gy a tál cá ból ki fo gyott a pap ír, ekkor be -
teh et jük a köve t ke zô pé l dány meg fe le lôen el forg a tott la p ja it és foly tat hatj -
uk a nyom ta tást.

Ide á lis eset ben így mûk ö dik a do log, de mint tud juk, a va ló ság messze esik
az el képz el he tô ide ál is esett ôl. Szin te biztos, hogy vala hol az el sô és az utolsó
lap nyom tat á sa kö zött ed dig ki tû nôen üz e me lô ké szü lé künk egy szer csak két
la pot húz be egy szerre. En nek ped ig az a köve t kez mé nye, hogy lesz egy üres
pá ros ol da lunk, és inn en kezdve min den pá ros ol dal el csú szik, nem az elôtt a
pá rat lan ol dal elôtt lesz, ahol len nie kel le ne, ha nem ép pen am ö gött he lyez kedik
el. Már pe dig egy így ki nyom ta tott, be kö tött mû olv a sá sa meg leh e tô sen ké nyel -
met len. Ilyen hi ba el kö veté se kor ny om ta tónk le gtöbb ször még csak le sem áll,
su nyi mó don to vább dol gozik. A hiba cs ak a nyom tat ás vé gez té vel, gon dos át -
la po zás után veh e tô ész re. Sem mi baj, ja vítu nk. Újra nyom tat juk a szük sé ges
pá rat lan old a la kat, majd a pa pír kö teg meg for dítá sa és tál cá ba he lye zé se után a
meg fe le lô sor szám tól a pá ros ol da lak nyom ta tá sá hoz fo gunk hoz zá. Csak hogy
néh ány ol dal ki nyom tatá sa után mak ran cos esz köz ünk most eg yszer re, de egy -
más tól kis sé el csúsz tat va 3-4 ol dalt is be húz. Az aktu á lis ol dal nyom ta tás át el -
kez di az el sô lap ra, majd ami kor a máso dik eleje is oda ér, ak kor azon folyt at -
ja min dad dig, amíg az egy szer re be hú zott pap ír kö teg el akad. Már me gint
ja vít ha tunk, és ez így megy tov ább. Le galább is nekem ed dig még egy szer sem
si ke rült száz pá ros oldal ily mó don történô hi ba nél kü li kin yom ta tása a pá rat -
lan ok há tol dalá ra, úgy hogy fel ad tam, nem pr ó bál kozom to vább. Az óta a pá ros
ol da la kat in kább egyen kén ti kézi ada go lás sal nyom tat om ki. Ki csit unalmas, de
cél ra ve zetô meg old ás.
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A két ol da las nyom ta táshoz a ki ad vány szer kesz tô nor mál la yo ut ja hasz nál -
ha tó, az ol da la kat nem kell át ren dez ni. Ilyenk or a ki ad vány ol da la it ol dal pá -
rok ban lát juk egy más alatt elh e lyez ve – ah ogy az a 48. áb rán lát ha tó –, mintha
la pozná nk a már kész mû vet. A gra fi ku sok nak, tör del ôk nek nagy se gí tség az
ilyen ol da lel ren de zés, hi szen ôk ter ve zés kor, ki vi tel e zés kor a maj da ni ol va só sze -
mé vel lá t ják a ké szü lô do kum en tu mot, oldalpárokat ter vez nek, ki vi tel ez nek.

Ja pán haj tás
A tin ta su ga ras nyom ta tás prob lé má i ról szó ló rész ben már volt szó a ja pán

hajtásról. Ott a tény le ges két olda las nyom ta tást he lyet tes í tô meg ol dás ként ke -
rült szóba, hisz ma még na gyon ri t ka a szí nes nyom tat ás hoz haszná lt olyan mi -
nô sé gi pap ír, amely nek mind két ol dala azo nos módon fe lü let kez elt, s így valódi
két old a las nyom tat ás ra alk al mas. Aki nem akar két ol dal as nyom ta tást ké szí te -
ni, és mé gis la pozh a tó kiadványt sze ret ne lé zer nyom tató já val nyom tat ni, an nak
meg ol dás a ja pán hajt ás. Eh hez nem kell más, mint a teljes ki ad vány minden
ol da lá nak eggyel elô re csúsz ta tá sa, ahogy az a 49. ábr án lát ha tó. Az el sô ol dal
ki hasz ná lat lan ma rad. Ekkor ter més ze te sen a ge rinc- és a szél mar gók helyet cse -
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rél nek, ezért a la yo u tot már így kell ter vez nünk. Üg yel jünk ar ra, ho gy a szél -
mar gók mel lé tett pa gi na át ke rül az ol dal má sik fe lére a volt ge rinc me l lé. A
pá ros és a pá ratl an ol da lak he lyé nek cser é je miatt nem me gy az au to ma tikus
ol dal szá mo zás sem, ezt kéz zel kell meg ol da nunk. Nyom ta tás kor a lay o u ton egy -
más mel lett lévô ol da la kat össze kap csol va (spre ad) kell ki nyomt at nunk egy ak -
kora (fek vô ál lá sú) lap ra, hogy azon el fér jen az összef o gott két ol dal. Ame nnyi -
ben az össze fo gott ol da lak egy üt tes mé re te ki sebb mint a nyom ta tó ba he lye zett
pap ír, úgy ele gen dô a do ku men tum ol dal pár ja it annak bal fe l sô sark á ba (left
ed ge) po zi ci on ál ni, a könyv kötô a méret is mere té ben a fel es leg es szé le ket már
pon to san le vág ja. Ugyan fej nél is vág ni fog egy ki csit (az össz era gasz tott könyv -
test et körbe kell vág nia), s emi att a ki ad vány mé rete ki csit ki sebb lesz a ter ve -
zett nél. Aki ezt a hi bát szí ve sen el ke rül né, az nyom tatá s kor az össze fog ott ol -
da la kat füg gô le ges en kö zép re (cent re ver ti cal) po zi cio nál va nyomta s sa ki.

Ed dig vagy a pa pír két old alá ra nyomt at tunk, de ak kor nem haj tot tuk azt
meg, vagy meg haj tot tuk az ívet, de ak kor an nak csak egyik ol dalát nyom tuk
meg. A ki ad vány old al szá ma eb ben a két eset ben min dig pá ros szám. A nyom -
dai par ban az a leg több ször alka l ma zott meg ol dás, ami kor az ív mind két old a -
lát meg ny om ják és még hajt ják, majd a mun ka fo lyam at vé ge fe lé vág ják is azt.
A három leggya ko ribb eset az egy szer es, két sze res és a há rom szo ros haj tás. Egy -
sze res haj tásk or az ív re a ki ad vány négy old al át nyomj ák. Két sze res haj tást al -
kalm az va egy nyom dai ív két old alá ra a ké szü lô mû ny olc olda la ke rül. A három -
szor me g haj tott ívre már mun kánk ti zen hat ol da la el fér. Ter mé sze tes en ah hoz,
hogy egy nyomd ai ív haj tás a i nak szá ma egyr ôl há rom ra nö ve ked jen (azonos
mé re tû ol da lak at fel té te lez ve) nem csak egy re na gyobb ív re, de az azt be fo gadni
és meg nyomni ké pes na gyobb méretû nyomd a gép re is sz ük ség van. A há rom
leggya kor ibb haj tást az 50. áb ra muta t ja be.

Ha val a ki tôl meg kér dez zük, hogy hány ol dal egy nyom dai ív, akk or azonnal
rá vág ja, hogy 16. Ped ig az 50. áb ra ta nú sá ga szer int egy ív re nyom hat unk 4,
8, va gy 16 ol dalt, de ta lál koz tam már 32 ol da las ív vel is. Az egy pap ír ív re ke -
rü lô ki ad ván yol da lak szá ma az ív- és ol dal mé ret, va la mint a haj tás függvé nye.
A há rom leg egy sze rûbb haj tás mel lett még na gyon sok fé le van. Be lô lük íze lítôt
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az el sô kö tet 134. áb rá ja mu tat. Az már más lap ra tar to zik, hogy a kö té szet a
négyol da las ív ek bôl 4 da ra bot, a nyolcold a la sokból pe dig kett ôt csúsz tat, tesz
egy más ba és fûz össze egy ív vé. A harm ic két ol dalt tar talm a zó ívet pe dig még
haj to ga tá sa elôtt ket té vág ják. Pe r sze ek kor az ív ek ki lö vé sén ek olyan nak kell
len nie, hogy a mû la poz va ol vas ha tó leg yen. Ilyen szem pont ból tény leg 16 ol -
dal egy nyom dai ív. Ugyan csak 16 old a las ívet hasz nál nak a köny vek ter je de -
lem szá mítá sá hoz. Ré geb ben (a XX. szá zad má sodik fe lé ben) va la mennyi könyv
tart al ma zott egy ada tot, pél dá ul: A könyv ter je delme 34,5 A/5-ös nyom dai ív.
Ehh ez azo nos lap tü kör/ol dal te rü let a rányt fel té tele z ve a kész ki adv ány ada ta iból
egy sze rû arán ypárr al ki szá mí tot ták, ho gy az hány da rab 16 olda las, de A/5-ös
mé re tû nyom dai ív re fért vol na el. Ma már nem szok ás meg ad ni ezt az ada tot.
A tová b bi ak ban fog lal koz zunk a le gki sebb ív vel, az egy szer es haj tá sú, négyoldalas
pa pír ral.

Egy sze res haj tá sú ív
Négy ol dalá val a leg ki sebb két ol dal a san nyo mott nyom dai ív. A DTP-s gya -

kor latban na gyon sok oly an fel ad at van, amely ki néze té ben il yen szer ke ze tû.
Ol dal mér e tük A/8-tól B/4-ig terj ed. M ûfa juk is válto za tos: ka rá csonyi üd vöz -
lô kár tya, gyógy sz er, per me tez ô szer hasz ná lati uta sí tá sa, es kü vôi és egyéb meg -
hívó, ter mék ismer te tô, prosp ek tus stb.

Az, hogy ki mi lyen program mal ké szít el egy fel ada tot – íz lés és megszokás
dol ga. Most, hogy a Ph o tos hop a szö veg et már vek to ro san ke zeli, egy au dio-
és vi de okaz et ta, kö nyv, CD vagy DVD bor í tó ja akár tel jes mér ték ben el ké szít -
he tô pi xelgr a fi kus prog ram mal. Igaz, tár igé nye jó val na gyobb lesz, mint ha nor -
mál is mó don kés zül ne, de a gép már bír ja. Ta lán a négyol da las szín es pros pek -
tus az a fel sô hat ár, ahol még vek torg ra fi kus prog ramb an ké szül het az egész mû
(im port ált fo tók kal), még ak kor is, ha vi szonyl ag sok szöve get tar talmaz. Ma -
gam ugy an már ki ad ványs zer keszt ôt haszn á lok egy fel adat meg ol dá sá hoz ak kor
is, ha ab ban két mon dat nál hosszabb szöv eg van, és csak a meg fel e lô építô e le -
meket ké szít em el pi xel- vagy vek torg ra fi kus pro g ram seg ít sé gével. E be kez dés -
nyi ki té rôt azért tet tem, hogy rá mu tass ak: egyes fel ada tok így is, úgy is megold -
hat ók, azon ban többol da las ki ad ván yok nyom ta tá sa leg job ban, leg ha té kon yab-
ban, le gár nyal tab ban ki ad vány szer kesz tô bôl ve zé rel hetô. Ér de mes te hát ezeket
a ki advá nyo kat ol dal al ko tó ele me ikbôl va la me lyik ki ad vány szer kesz tôb en össze -
rak ni.

Az 51. ábra két szél sô raj za egy egy sze res haj tású, négyol da las ki ad vány
norm ál és ki lö vés sz e rin ti ol dal el ren dez é sét mut at ja be. A kö zép sô rajz egy más
alatt hel ye zi el a né gy ol dalt. Ha a szo ká sos mód on el kés zít jük négyol da las ki -
ad  vá nyun kat, ak kor an nak ol da lelre n de zé se az áb ra bal ol da li rajzá val egye zik
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meg: fent jobb ra az el sô old al, alat ta egy más mel lett a má so dik és har ma dik
olda l ból ál ló ol dal pár, majd ezek al att a ge rinc tôl bal ra az uto l só, neg ye dik ol -
dal. Amennyi ben így já runk el, úgy nyomt a tás kor, le vi lág í tás kor az el sô és a
neg ye dik ol dalt csak kü lön-külön je le nít het jük meg, míg a má so dik és har ma -
dik ol dal ból ál ló oldalpárt össze fog va (spre ad) is ny om tat hat juk, film re vihe t -
jük. Ut ób bi lé pés egy részt csök ken ti a költ sége ket (le vi lág í tás nál e lma rad a mon -
tí ro zó e két ol dal azon os szín ki von a ta it egy más mel lé il lesz tô mun ká ja), más részt
pon to sabb ered ményt ad (a mon tí ro zó nem tud olyan pon tosan il lesz teni, mint
ahogy azt a le vi lá gító-berendezés tes zi). Nyom ta tás kor (ma kett ké szí té sén él) a
hel yzet ha son ló, csak ott az el sô és ne gye dik olda lt ne künk kell ponto san il -
lesztve a kett es-hár mas kö zös há tol dal á ra ra gasz ta nunk. Jo gosan me rül fel az
igény: nem le hetne-e a negyedik és az el sô ol dalt is 4–1 sorrendben össze fogva
ki nyom tatni, le vi lá gít a ni?

Ter mé sze tes en le het, cs ak ak kor már a la yout lét re ho zás a kor ilyen ol da lel -
ren de zést kell ki ala kí ta nunk, vagy a ha gyo má nyos ol da lelre n de zést kell a mun -
ka vég ez té vel ilyen né átal a kí ta nunk. Az au to ma tikus pa gi ná zást min den ilyen
esetben fe lejt sük el, az nem haszn ál ha tó. Az át ren de zé ses meg ol dás az áb ra kö -
zép sô raj za sze rin ti ol dalfel hoz a tal, ah ol – még eg yszer hang sú lyo zom – nem
hasz ná lunk au to ma ti kus pa gi ná zást. Szüks ég ese tén min dezt ké zi mód szerrel
ho z zuk lét re, oldj uk majd meg. Az alak zatot bé lyeg kép néze t ben min den nehéz -
ség nél kül átre n dez hetj ük a jobb  old a li rajz sze rinti el ren de zés sé. Itt is nyu god -
tan hasz ná lha tunk ki fu tót, szük ség eset én szá moz hat juk mind a négy ol dalt. Az
el ren de zés elô nye, hogy most már össze fog va je le níthe t jük meg a ne gye dik és
az el sô ol dalt is. A mon tí rozó mun kája még ke ve sebb lett, és ki ad vány unk is
pon to sab bá vált.

Két ol dal as nyom ta tás kor mind két ol dal pár összefogva nyom tat ha tó.
Amennyi  ben az össze fo gott ol da lpár mére te ki sebb, mint a nyomta tó ba tett
pap íré, úgy itt is és min den ha son ló ké sôb bi esetb en kö tel e zô azok kö zép po nt -
ba (centre) va ló po zic i o ná lá sa.
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51. áb ra 
Négyol da las ki ad vány szo ká sos, 
és ki lö vés sze rin ti ol da lelre n de zé sei



Két sze res haj tá sú ív
A ma ga nyolc old a lá val egy sze rû sé gét tek int ve a má so dik a sor ban. A ki ad -

vány szer kesz tô au to ma tik us la you t ja most is la po zás szerint mu tat ja a nyolc ol -
dalt. A fél re ér té sek el ker ü lé se mi att mon dom, most nem az a cél, hogy a do -
kume n tu mot két ol da la san k iny om tas suk elôbb a pár at lan, az tán a pá ros old a lak
nyom ta tá sáv al. Ez akárhány olda las kiadványnál meg ol dha tó az ol da lak mi n -
den fé le átr en de zése nél kül. A ki löv és szeri n ti nyom tatás (le vi lá gít ás) azt je len -
ti, hogy a majd a ni k iad vány egy-egy össze haj tott lap ján ak egyik, il letve má sik
fe lén egy más mel lé ke rü lô két-két ol dalt össze fog va (spre ad) nyom tas suk ki két -
ol da la san. A nyom ta tási fo lya mat vé gén ek kor ké szen lesz a ki ad vány ma kett -
je, l evi lá gí tásk or pe dig me gta ka rí tunk egy cso mó mon tí ro zói munk át (költség -
csökkentés) és még pon to sabb is lesz ki ad vá nyunk.

Mi vel most egy darab nyocol dal as ívrôl be szélü nk, fel fo ghat juk ezt egy
nyolc  ol da las ki ad ványk ént is. A ny olcolda las ív tu laj don képpen (haj to ga tás és
kör bevá gás után) két, egy más ba he lye zett négyol da las ív bôl áll össze. Kilö vé si
ma kettj ét bárki könnyen el ké szít he ti. Hajt son össze két pap ír la pot, teg ye ôket
egy más ba és la po zás sze rint ír ja be az ol dal szám o kat. Hajt sa ki a két ívet, te -
gye ôk et egy más mel lé, tek int se elô old al nak az 1-es és 3-as ol dalt tar talm a zó
ol dal pár o kat. A két da rab négyol dal as ív elô old al-hát ol dal sor rend jét az 52. áb -
ra mu tat ja be, ez egy ben a nyolcold a las ív kilö vés szer in ti ol da lel ren de zése.

Ki löv és sze rin ti ol da lelr en de zésn él a tör delô mun ká ja ne he zebb, mint akkor,
ami kor a ha gyo má nyos ol dal el ren dez ést hasz nálja, hi szen most csak a 4-5 ol -
dal pár két old al át lát ja egy más mell ett, a 2-3 és 6-7 pá ros egy-egy ol da la eb -

ben az el ren dez és ben egy más alat ti, fö lötti sor ban he lyez ke -
dik el. So kan tör del nek így, ped ig ezt az ol da lel ren de zést a
hag yo má nyos la yo utb ól a tör de lés vé gezt é vel is lét re hoz hat -
juk. A ki lö vés sze rin ti ol da lelre n de zést most a ki ad ványs zer -
keszt ô ben eg ymás alá be ho zott nyolc ol dal bél yeg kép
(thumb na ils) né ze té ben az ol da lak át rende zé sé vel hozz uk lét -
re. Au to ma ti kus ol dal számo zást éppúgy nem hasz nál ha tunk,
mint az egysz e res haj tá sú ívn él. Amennyib en a pá ronké nt
össze fo gott (spre ad) ol da lak egy üt tes mé re te kise bb mint a
nyom ta tó ba tett pap íré, úgy a két ol dal as nyom ta tás nál azo -
kat most is kö zép re (cent re) iga zít va kell ki nyom tatn unk a
fek vô hely ze tû pap ír ra. Egyoldalas nyomtatáskor elôször
most is a páratlan, majd a páros oldalakat nyomtassuk.

Ny olcolda las munk ánk két ívét azok meg haj tá sa és egy -
másba rak á sa után a ge rin cen átü tött U ala kú drót kapo ccsal
fo g ja össze a nyom da. Ezt kö ve ti a kör be vá gás mû ve le te.
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52. áb ra 
A nyolcold a las 
ív kilö vés szer in ti 
ol da lel ren de zése



A kö rül vág ás vagy kör be vág ás azt je len ti, hogy a kész mû vet fej nél, szé len és
lábn ál mé ret re vág ja a nyom da (a ki fu tók le es nek).

Há rom szo ros hajt á sú ív
Ti zen hat old a la le het egy ép pen ek ko ra terje del mû mun kának, de je len tô -

sé ge fô ként ab ban áll, hogy ennyi ol dalt tart al maz egy kö tész e ti nyom dai ív.
Ki lö vés sze rin ti old a lel rend e zé sé nek me gál la pí tá sához ké szít sük el ma kett jét. Eh -
hez most négy da rab pap írt hajt sunk ketté, il lesszünk egy más ba. Ezt köve tô en
la po zás sze rint ír juk be az old al szá mok at, és te gyük egy más mel lé a négy szét -
haj tog a tott ív et. Te kint sük elô old alak nak azok egyes, hár mas, ötös és he tes ol -
da la kat tar talma zó fe lét. Az egyes ívek elô ol dal-há tol dal sor rend je szer in ti ol -
dal  el ren de zést az 53. áb ra mu tatja. Ez a ti zen hat olda las nyom dai ív kilövés
szer in ti ol da lel ren de zése. E kilö vés sze rin ti ol da lel ren -
dezé st most is a ki ad vány szer kesz tô ben egy más alá be -
ho zott ti zen hat ol dal bé lyeg kép (thu mb na ils) né ze tében
az ol dalak át rend e zé sé vel hozzuk lét re a tör de lés meg -
kez dé se elôtt, vagy a hagyo mányos la yo u tot rende z zük
majd át a tör de lés végén. Akármelyik meg ol dást vá -
lasztj uk is, au to ma ti kus ol dal szám o zást nem ha sz nál ha -
tunk, azt kézi ve zér léssel kell meg ol da nunk. Amennyi -
ben a pár on ként össze fo gott (spread) ol da lak egy üt tes
mér e te ki sebb mint a nyom ta tóba tett pap íré, úgy a
két ol da las nyomt a tás nál azokat ugya ncsak kö zépre
(cent re) ig a zít va kell kinyomtatnunk a fekvô helyzetû
pap ír ra.

Há rom szo ros haj tás
A 4, 8 és 16 ol da las ma ket tek et úgy ké szí tet tük el,

mintha az egy sze res, kéts ze res és hár om szo ros haj tású
íve ket azok meg nyo má sa és haj to ga tá sa után már körbe -
vág ták vol na, aminek kö vet kez té ben 1, 2 és 4 da rab,
egy másba csúsz ta tott négyol dal as ív bôl áll ná nak. A szét -
te rí tett ív ek elô- és hát ol da la i nak old a lel rend e zé sét,
valamint ugya nez ek ki löv és szeri n ti nyom tatá s hoz elô -
kész í tett ol dal pár ja it mu tat ja be az 54. ábra. Meg fi gyel -
hetj ük, hogy az egyes ol dal pá rok a ki lö vé sen va ló ban
egy más mell ett he lyez ked nek el. Az egyes ív ek kilövé -
sei nek el ké szít é se kor a mon tí ro zónak tén yleg ke ve sebb
a mun ká ja, hisz az egyes ol dal pár o kat együtt, eg yszerre
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53. ábra 
A ti zen hat old a las ív 
kilö vés szer in ti 
ol da lel ren de zése



il leszt heti az ív re, nem kell ol da lan ként kü lön il lesz te nie. Ve gyük ész re azt is,
hogy az össze fog ott olda lak kö zös éle min dig a ki adv ány ge rinc vo na lá ra esik.
To vábbi ol da lak at már nem fog ha tunk hoz zá juk, mert ak kor a kö zös él már a
fejhez, il let ve szélh ez (négy szer es haj tás nál láb hoz is) es ne, de eze ken a helyeken
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54. áb ra 
Az egy-, két- és há rom szo ros hajt á sú ívek elô- és há tol da li ki lö vé se, va la mint 
ki lö vés sze rin t elrendezett oldalpárok



az es e tle ges ki fu tók, val a mint az ívek haj tog a tás utá ni kör be vágá sa mi att nem
illeszthetünk ol dal a kat köz vet le nül egy más mellé, azok kö zött meg fe le lô mér e -
tû el tar tást kell bizto sí ta nunk.

Vizs gál juk meg, hogy mi lyen kö zös voná so kat, jel lem zô ket ta lá lunk a há -
rom ív ki löv és szeri n ti ol da lelr en de zé sé ben. Egy más mellé helyezve ôket lát -
hatjuk, hogy az át ren dezé sek el len ére a pá rat lan olda lak mind jobb ol da lon ma -
rad tak, a pá rosak pe dig va la mennyi en balold alt he lyezke d nek el. Veg yük ész re
azt is, hogy az ös sze fo gott ol dalp á rok tag jai ol dal szá main ak össze ge min dig
eggyel nag yobb, mint az ív ben lé vô ol da lak szá ma. Láss uk meg, hogy az utol -
só ol dal pár ol dal szá mai mind ig az ív ben l évô old a lak szá má nak a fele és a ná -
la eggyel na gyobb ér ték. Néz zük meg, hogy az ol da lak ol va sási sor rend je mi -
lyen az egyes íve ken be lül. Ve gyük úgy, hogy a nyolcol dal as ív két, a tiz en hat
ol dalas pe dig négy egy másba du gott négyol da las kis ív bôl áll. Olv a sá si sor rend -
ben kö vetve az ol da la kat azt lát juk, ho gy fel váltva jobb ról bal ra, balr ól jobb ra
ug rálu nk, mikö z ben le fe lé hala dunk sor ról sorra min dad dig, amíg el nem érjük
az ív ol dal sz á má nak fe lét. Itt bal ról jobb ra lépü nk, majd eli n du lunk felf e lé
megint fel vált va jobb ról bal ra, ille t ve balr ól jobb ra ha ladva, amíg vé gül el ér jük
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55. áb ra 
A hár om ív 
összefogott oldalpárjainak
ki lövés sze rin ti 
ol da lel ren de zé se 
és az ol va sás sze rin ti 
hal adá si irány



az ív utol só old alát. Mind ig a jobb fel sô ol dal ból ind u lunk – hisz az az el sô
oldal –, és az össze fûzés vé gén a bal fel sô ol dal hoz (utolsó ol dal) jut unk. Az alsó
old al pár nak min dig a bal fel ére érk e zünk, és itt me gyünk át jobb ra, ahon nan
min dig balra in du lunk fel fe lé. Engem az egész be já rás a ci pô fûz és re eml é kez -
tet, ahol az egyes ol da lak a ci pô szá ron lé vô lyu kak, az ol va sás hal adási iránya
pe dig a ci pô fû zô vo nalát köv e ti, mint ah ogy az az 55. áb rán lát ha tó.

Ir ka fû zés es ki adv á nyok 
ki lövés sze inti ol dale l ren de zé se

A há rom ív ki löv és sze rin ti ol da lelr en de zését azért rész lete z tem ennyire, mert
van a ki ad vá nyokn ak egy nagy cso portja, ame lyek ol da lel ren de zé se na gyon ha -
son ló. Ez pe dig az ir ka fû zé ses k iad vá nyok (pros pekt u sok, áru- és szol gál tat ás-
is mer tetôk, le írá sok, het i la pok, foly ó i ra tok je len tôs rés ze stb.) összes sé ge. Az
irka fû zés azt je lenti, hogy az egy más ba tett le galább két né gyol da las ívet a ge -
rinc nél – mé ret tôl függô en egy, két vagy há rom – U alakú ka poccsal tû zôg ép -
pel át tûzn ek, pont o san úgy, mint a nem spi rálf û zé sû is ko lai fü zete ket, ir ká kat.
Az egy másba tett négyolda las ívek szá ma el vil eg nincs kor lá toz va, gya kor la til ag
azon ban felsô ha tárt jele nt az ös sze tû zött ívek össze hajt ható sá ga. Lát tam már
– igaz, megl e he tô sen vék ony pap ír ból kés zült – 32 né gyol da las ív bôl álló, te -
hát 128 old a las irk a fû zé ses ki ad ványt is.

E ki ad ván yok kö zös jel lem zôje, hogy ol dal szá muk min dig néggyel oszt ha -
tó, ez az ir ka fû zé ses kö tés techn o ló gia kö vet kez mé nye. Az old al szám – mint már
mon dot tam – el mé le ti leg ni ncs maxi mál va, de gya kor la ti lag nem nagy on ké -
szí te nek 5-6 mm-nél vas ta gabb ir ka fû zés es ki adv á nyo kat. A ma xim á lis old al -
szám en nek tük ré ben pe dig pap ír vas tag ság függv é nye. A kérdés az, ho gyan ké -
szít sük el egy ilyen ki ad vány ki lö vés sze rin ti ol dal el ren dez é sét.

Egy il yen kiadvány ter ve zé sé nél, el ké szíté sé nél alap ve tô en két eset fordul
elô. A munka meg kez dé se elôtt már vagy pont o san tud juk, hogy ki advá nyunk
hány ol da las lesz (volt ha son ló fel adat), vagy meg rend e lônk öm leszt ve adott
min dent (szö ve ge ket, il luszt rá ci ók at, el vá rá so kat). Ez ért csak annyit tu dunk biz -
to san úgy el sô rá né zés re, hogy ki ad vá nyunk hosszabb lesz 12 ol dal nál, de va -
ló szí nû, hogy rö vi debb 28-nál.

A te r je de lem pon tos is me reté ben megt e het jük, hogy behívjuk a szük sé ges
ol da lszám ot és azt a tör de lés me gkez dé se elôtt át rend ez zük ki lö vés sze rin ti ol -
dal el ren dez és sé. Ter vez zünk ál ta lán o san. Legyen hát ki ad ván yunk ter je del me 4k
ol dal, ah ol k egy nél nagy obb term é sze tes szám. Az elsô ol dal pár ek kor a 4k–1
pá ros lesz. Alat ta a 2–(4k-1) pá ros fog lal he lyet. Ezt kö ve ti a (4k-2)–3 pá ros,
majd a 4–(4k-3) kettôs. A do log az ed digi al go rit mus sze rint foly ta tó dik to -
vább. Há tulról szá mol va a neg ye dik, har ma dik máso dik és el sô oldal pár rend -
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re a (2k+4)–(2k-3), a (2k-2)–(2k+3), a (2k+2)–(2k-1) és a 2k–(2k+1) pá ros
lesz, ami nt azt az 56. áb ra mu tat ja.

A k iad vány oldalainak tör de lés elôtti át ren dez é sét ki lö vés sze rinti ol -
da lel ren de zés sé a rosszab bik meg ol dás nak tar tom, mert il yen kor a tör de -
lô mun ká ja sor án nem lát ja együtt a la po zás sze rin ti ol dal páro kat, ezé rt
ne hez eb ben vég zi fe la dat át. Pedig so kan csi nálják így, csak azt nem ér -
tem, hogy miért, hi szen a ki lö vés sze rinti old a lel rend e zést a törd e lés vé -
gez té vel, a nyom ta tás, le vi lá gí tás elôtt is ki ala kít hat ják a klasszi kus, a la -
po zás sze rin ti ol dal páro kat együtt mu tató la yo ut ból. Amennyi ben a
tör de lés kez de tén fo gal munk sincs a szü letô ki ad vány ol dal terj e del mérôl,
úgy azt úgyis csak a hagy o má nyos ol da lelr en de zésben ter vez het jük, tör -
del het jük, ügyel ve ar ra, hogy a végén a kész mû olda la i nak szá ma néggyel
osztható le gyen. Ak ár a tör de lés el ôtt, akár utá na ala kítjuk ki a ki löv és
szeri n ti oldal elr en de zést az irka fû zés hez, au to ma ti kus ol dal szá mo zást nem
hasz nál ha tunk, mert az ol da lak át ren dez é se kor az au to ma ti kus ol dal szá -
mo zás – ne vé vel össz hangban – auto ma ti ku san át szám o zó dik. A mes ter -
ol da lakra most is fel rak juk az ol dal szá mot ma gá ban fog laló szö veg ke re -
tet, csak egy konkrét, a kí vá nal mak sze rint meg for má zott és ki je lölt
old al szá mot írunk be le. Az egyes ol da la kon a ke ret re üt ve ki je lölt lesz a
be írt konk rét szám ér ték, csak be kell gép el nünk a va ló di oldal szá mot és
lép he tünk a kö vet kez ôre. Az ol dal szá mok be írá sát akár a ha gyo má nyos,
akár a ki löv és szeri n ti ol da lelr en de zésb en meg te hetj ük.
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56. áb ra 
Ir kafû zé ses ki ad vány 
összefogott oldalpárjainak
ki löv és szeri n ti 
ol da lelr en de zé se



Cér na fû zé ses ki ad vá nyok 
kil ö vés sze rin ti ol dale l ren de zé se

Vast a gabb folyóiratok, köny vek egyik köt é sze ti meg ol dá sa a cérna fû zés.
A könyv test ki a la kí tás a kor 16 ol da las íve ket so rol nak egy más után. Amennyi ben
a ki ad vány ol dal száma nem oszt ha tó 16-tal, úgy a fenn ma ra dó egy, két vagy há -
rom négyol da las la pot el oszt ják az utol só elôtti ív ek kö zött, így azok 20 ol dal a sak
lesz nek, vagy ké szí te nek egy cs on ka ívet, ha 12 old al ma radt ki. Az el sô és az utol -
só ív min dig 16 olda l ból áll, mert ezekh ez ra gaszt ják a könyv tes tet és a bo rí tót
össze kö tô elô zék la po kat. En nek köve t kez té ben a cérn a fû zé ses ki ad vá nyok ol dal szá -
ma mindig os z tha tó néggyel. Amennyib en ez mé g sem így len ne, ak kor na gyobb
te r je del mük mi att min den to váb bi nél kül ür e sen hagy nak (esetleg rek lá mokkal töl -
ten ek meg) a vé gén 1–3 ol dalt, hogy az ol dal szám még is oszt ha tó le gyen néggyel.

92

57. ábra
Cérnafûzéses kiadvány íveinek 
kilövés szerinti oldalelrendezése



A 16 ol dalas ívek mi att az el sô ív ki lö vés sze rinti old a lel rend e zé se tel jes en
azo nos a há rom szo ros haj tá sú ívé vel. A má sodik, a har ma dik … a k-adik ívé
pe dig mind össze ab ban kü lön bözik et tôl, hogy 17-tel, 33-mal, (16k-15)-tel
kezdô dik és ol da lszám a ik in nen nö ve ked nek. Amennyi ben van ben ne 20 ol -
dalas ív, és ez az r-edik, ak kor an nak ol dal száma (16r-19)-cel kez dô dik és szerke -
ze te meg egye zik egy ugy an csak 20 ol da las ir ka fû zés es ki ad vá nyé val. Az elmon -
dot ta kat az 57. ábra sz em lél teti.

A be mu tat ot tak mel lett még na gyon sok haj tásfé le ség és hoz zá juk tart o zó
kilö vés szer in ti ol da lel ren de zés lé te zik. Úgy gon dol om, hogy az elmo n dot tak is -
me reté ben már bár ki ké pes más haj tá sok kil ö vés sze rin ti ol dale l ren de zé sé nek el -
ké szí tés é re. A ki löv és szeri n ti ol da lelr en de zés itt a két ol da las nyom ta tás, ma -
kett-, for ga tó ké szí tés igé nyei, és nem a nyomd ai ki löv és szeri nt ér ten dô.
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58. áb ra 
A lé zer su gár 
át mér ô je 
és az el e mi pont

Elemi Elemi
Össze fog ott A nyom tató négyze té nek A le vil á gí tó négy ze tének 

elemi pon tok fel bon tá sa ol dal hossza fel bon tá sa ol dal hossza 
szá ma (db) (dpi) (mm) (dpi) (mm)

1◊1 2400 0,010583 5080 0,005
2◊2 1200 0,021166 2540 0,010
3◊3 800 0,031749 1693 0,015
4◊4 600 0,042333 1270 0,020
5◊5 480 0,052916 1016 0,025
6◊6 400 0,063499 846 0,030
7◊7 343 0,074083 726 0,035
8◊8 300 0,084666 635 0,040
9◊9 267 0,095249 564 0,045

10◊10 240 0,105833 508 0,050
11◊11 218 0,116416 462 0,055
12◊12 200 0,126999 423 0,060
15◊15 160 0,158749 338 0,075
20◊20 120 0,211666 254 0,100

2. táb lá zat 
Péld ák ki me ne ti esz kö zök ma xi mál is felbo n tá sá nak csök ken té sé re



DIGI TÁ LIS RÁ C SKÉP ZÉS

A repr o duk ciós fény ké pé szet ben a nyom dai ere de tirôl üv e grács, a ne gatí v ról
vagy di a poz i tív ról pe dig ér int ke zôr ács se gít sé gé vel hoz tak lét re au to tí piát (lásd a
har ma dik kö tet Au to tí pia cí mû fe jez e tét). A rács pont na gy sá gát a be érke zô fény
mennyi sé ge ha tá rozta meg, an nak mé re te gya kor la ti lag fo lyama to san vál toz ha -
tott. Di gi tá lis rá csoz ás nál az on ban el e mi egy sé gek bôl, ele mi pon tok ból, négy ze -
tek bôl építk e zünk. A nyom tató, le vil á gí tó lézersugarának átmérôje ha tá roz za meg
ezen ele mi pon tok, négy ze tek mé re tét, ol dal hosszát, azaz a ké szü lék maxi má lis
fe l bon tá sát, dpi ér ték ét. A ki mene ti esz köz ezen ele mi négy zet ek bôl ala kít ja ki,
rak ja össze az ol dal mind en egyes elemét, leg yen az szö veg, vek to ros rajz vagy
pixeles kép. Az ös sze füg gés roppant egy sze rû: a lé ze rá gyú fény su ga rá nak át mé -
rô je egyen lô az ele mi négy zet át ló já val. Az es e tet az 58. ábra mut at ja be egy ele -
mi pontra, il let ve egy ki sebb ter ü let re vo nat kozóan.
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59. áb ra 
300 dpi-s szürk e ár nyala tos ké pe rede ti 600 dpi-n 75 lpi-vel nyom tatva, 
il let ve ugya ncsak 300 dpi-s szürk e ár nya la tos ké pe re de ti 300 dpi-s szto hasz tikus
rá csoz ás sal nyom tat va; rész le te ik 500%-os nagy í tá sú ak



Fel bon tás
Te re més ze te sen akár nyom ta tó ról, ak ár le vi lá gít ó ról van szó, ezt a ma xi mális

fel bon tást mû vi úton csökk ent hetjük úgy, hogy uta sít juk ké szül é kün ket, bu tul -
jon el, az az te gyen úgy, mi n tha ele mi pont jai, négy ze tei na gyob bak len né nek a
va ló sá gos nál. Ezt úgy érj ük el, hogy egy be fo gunk, össze ol vasz tunk két szer ke t -
tô, há rom szor há rom stb. va lódi ele mi pontot, és úgy te szünk, mintha nyomtatónk
épp en er re a fe l bon tásra vol na ké pes. Az eredmé nyt egy jó mi nô sé gû nyom ta tó,
és egy ugyan csak jó le vi lá gí tó pél dáján ke resz tül a 2. táb lá zat mu tat ja be. A gyakor -
lat ban ez úgy tör té nik, hogy be írj uk, ki vá laszt juk, egy szó val me gha tá rozz uk esz -
kö zünk fel bon tá sát. Am ennyi ben oly an felbo n tást vá lasz tunk, ho gy az nem egész
szá mú el e mi pont össze fo gá sát er ed mé nyez né, úgy ki me neti es zkö zünk az ah hoz
leg kö ze lebb esô megv a ló sítha tó fel bon tás sal dol go zik majd.

Rá cso zás
Mi u tán ki me ne ti esz kö zünk fel bon tá sát ki vá lasz tot tuk, úgy fek e te szö ve -

gein  ket, vo na las áb rá in kat már nyom tat hat juk is, pusz tán ár nya la tos illusztrá -
cióink nyom ta tá sa nincs még meg old va. Mivel a ma gas- és a sík nyom ta tás csak
na gyon véko ny, de azo nos mér té kû fe s ték vast ag ság gal dol go zik, ezért a szür ke
ár nyal a to kat most di gi tá lis út on lét re ho zott au tot í pi ai rá csoz ás sal ol d juk meg.
Alapve tô en két me gol dás kö zül vá laszth a tunk. Az egyik a klasszi kus au to típ i á -
hoz ha sonl ó an a sza bá lyos so rok ba és osz lo pokba ren de zett rács cell ák ba he lyez
el a szür ke ár nya lat nak meg fe le lô te rü letû rá c spon tot. Ez a ha gyo má nyos vagy
amp li túd ó mo du lált rá csoz ás. A rá c spont alakja itt már nem  csak kör le het, mint
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60. áb ra 
24%-os tón u sú szür ke fe lül et 1 mm2-ének ötv en sze res nag yít á sa 600 dpi és 60 lpi
mel lett, il letve ugyanaz 600 dpi-s kristályráccsal
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61. ábra 
Rács pontala kok az Adobe cég kí ná la tából

62. áb ra 
30%-os tó nu sú rácscella képe,
mel let te in ver ze, 
a 70%-os tó nu sú cella



ah ogy az a rep ro duk ciós au to tí piáb an volt. A má sik me gol dás a kris tály rács
(sztoha sz ti kus rács), ame lyet frekv en ci a mod u lált rá csoz ás nak is nev ez nek. Itt a
rács cel lában a szür k esé gi fo ko zatnak meg fe le lô szá mú el e mi pont ot vé let lens ze -
rû en szór juk szét. Enn ek kö vet kez té ben sok kal árny al tabb tex tú rát ka punk, mint
a ha gyo má nyos rács pont al kal ma zá sán ál. Az el mon dot ta kat az 59. ábra két ké -
pen mu tat ja be, a 60. áb ra pe dig 24%-os szürke fe lü let kb. 1 mm2-ének öt -
ven sze res nag yí tá sát mu tat ja 600 dpi felb on tás és 60 lpi rács sûrû ség, il letve 600
dpi-s sztoh asz ti kus rács mel lett.

Rács pontal ak
Egy rács cella kö zepén el he lyez ke dô rács pont alak ja a rep ro duk ciós fé ny ké -

pe zés nél csak kör le he tett, hi szen azt a be ér kezô fénymennyiség hozta létre. Di -
gi  tá lis rá cso zásn ál a rács pont alak ját a kimeneti esz köz kí ná la tá ból magunk vá -
laszt hat juk ki. A vá lasztha tó rács pontala ko kat úgy ne ve zett rács pontmát rix ban
tá rol ja a nyomta tó, l evi lá gí tó. E mát rix o kat a ké szü lék ROM-já ba a gyár tás so -
rán rög zí tik, be ége tik. A rács pontmát rix tu laj don kép pen azt mondja meg, hogy
az ad ott rács pontalak hoz a rácsc el la egyes elemi pont jait mi lyen szür ke tónus -
ér ték nél kell be kap csol ni. A 61. áb ra né hány il yen rács pontala kot mu tat be az
Ado be cég kí ná la tá ból. A rács pontmát rix csak 50%-os tó nu sér té kig tar tal maz -
za a rács pont kép zéshez be kapc so lan dó ele mi pontokat, hi szen afö lött egy sz e rû -
en in verz be vált, aho gy az a 62. áb rán lát ha tó.

A rá cso zás sz ük sé gess é gé rôl az ed di gi köt e tek ben (el sô és har madik) már
több ször volt szó, mo st csak rö vi den össze fog la lom a lé nye get. A ma gas- és sík -
nyo más csak egyen le tes (nag yon vé kony) fes tékré teg-vastagsággal dol go zik, ezért
a fe ke te fes ték kel megn yo mott te rül et szí ne min dig fe ke te lesz, a tech no lóg ia
nem ké pes a fes ték vas tag ság vál toz tat á sá val a szür keár nya la tok vissza adá sá ra. En -
nek következtében egy eg ész ipar ág azon fá ra dozik, hogy va la mily en mó don be -
csap ja az em be ri szem et, és a fek e te fes ték meg a fe hér pap ír seg ít sé gé vel mégis -
csak si ke rülj ön a szür ke ár nya la tok vissza adá sa. Ennek egyik mód ja a rá cso zás,
ami kor a meg nyo man dó fe lü le tet egy más mel lett, fö lött sza bá lyos négy zet há ló -
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63. áb ra 
Fe ke te fes ték kel nyomott
25%-os szür ke tón us
1200 dpi-s fel bon tás, 
és 10, 50, 100, 
il let ve 150 lpi 
rács sûrû ség nél



ban el he lyez ke dô, egyen lô, de b eál lít ha tó méretû négy ze tek re, rács cel lákra oszt -
juk. A cella bel sej é be egy ak ko ra te rül e tû fe ke te pon tot nyo munk, hogy annak
a cella te rü le té hez vi szo nyí tott szá za lé kos te rü le tért é ke azon os le gyen a vissza -
ad ni kí vánt szür ke szá zalé kos tó nu sért é ké vel. Amennyib en a rács cel la mé rete
eég ki csi (a lát ha tó sá gi ha tár – 0,1 mm – ala tt van), ak kor a kü lön ál ló fe kete
rács pon tok hel yett sze münk foly to nos szür ke tó nust lát majd.

Rács sû rû ség
A rács cella mé re tét adott fel bon tás hoz (dpi) az lpi (li ne per inch) ér ték meg -

adá sáv al ha tár oz zuk meg. Az el neve zés még az üveg rácskész í tés ide jébôl szá r -
mazik, azt ta kar ja, ho gy hány vo na lat kar coltak (hány rács cell át hoz tak lé te)
inchen ként az üv eg be. Az eur ó pai, így a ha zai nyom dá szat is a met ri kus rend -
szert hasz nál ja, ezért ôk lpc-vel (li ne per cen ti mé ter), il let ve vpc-vel (vo nal per
centi mé ter) szá mol nak az an gol szász te rü let rôl szá rma zó szá mí tó gép lpi-jével
szem ben. Az át szá mít ás na gyon egy sze rû, hi szen egy inch az 2,54 cm, te hát

1 vpc = 1 lpc =2,54 lpi.
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Rács- Rács- Fel hasz ná lá si
sû rû ség sû rû ség te rü let
vpc lpi
20–25 51–63 Fe ke te-fehér na pilap,

ro tá ciós új ság pap ír
34–40 86–102 Ig é nye sebb

fe ke te-fe hér ki ad vány,
si mí tott pap ír

48 122 Il luszt rált
fe ke te-fe hér könyv,
si mí tott pap ír

54 137 Gyen gébb mi nô ségû
szí nes fo lyó i rat,
matt mû nyo mó pa pír

60 152 Jó min ô sé gû
szín es fo lyó i rat,
ki ad vány,
fé nyes mû nyo mó pap ír

70–80 178–203 Csúcs mi nô ség,
több nyi re modern
nyom dagépeket igé nyel

3. táblá zat
Szo ká sos rács ér té kek 
és alkal ma zá si te rü let e ik



Az egyes gya kor lati fel ada tokh oz aján lott rács sû rû ségér té keket a 3. táb lá zat
tar tal maz za.

A rács sû rû ség vál to zá sá nak ha tá sát a 63. áb ra mu tat ja be, ahol 25%-os
szürke tó nus nyom ta tott ké pét lát hatj uk 1200 dpi fel bon tás nál az áb rán fe l tün -
te tett rács sû rû ségér ték ek mel lett.

Nyom tat ha tó árn ya la tok száma
Mint azt már meg be szél tük, a nyom tató, levilágító ma xi mál is fel bon tá sa gyártá -

sa so rán me gha tá rozo tt, ugyan is a ké szül ék lé ze rá gyú ja fényn ya láb ján ak át mér ô je
egyen lô a ki nyom tat ha tó, le vi lá gítha tó leg ki sebb elemi pont, négy zet át ló jáv al. Ér -
de mes megnéznünk, hogy a szo ká sos felb on tá sokn ál mek ko ra egy ele mi négy zet
oldalhossza. Ez azért fon tos, mert a rács cel lák ban a rács pont ilyen ele mi négy ze -
tek bôl épül fel, és le gtöbb ször azt sze ret nénk, hogy a rács pon tok mé rete a lát ha -
tós á gi határ alatt ma rad jon. Az ér tékpá ro kat a 4. táb lá zat tar tal maz za.

Nyom ta tás kor, le vi lá gítá s kor a felbo n tás (dpi) meg vá lasz tá sa után rács sû -
rûsé get (lpi) vá lasz tunk. Azonban ez a vá lasz tás dig i tá lis rá cso zásn ál nem le het
aká r mek ko ra, hi sz egy rácsc el la old al hossza – a rács ál lan dó – csak egész szá mú
ele mi pont hosszá val egyez het meg. Mi vel a fel bon tás (dpi) azt mondja meg,
hogy egy inch ben hány elemi négy zet fér el, a rács sû rû ség (lpi) pe dig azt mu -
tat ja, ho gy egy inchb en hány rács cel la van, így a ket tô há nya do sa (dpi ér té -
ke/lpi ért é ke) arr ól vi lág o sít fel min ket, hogy egy rács cel la ol dal hossza hány ele -
mi négy zet ol dal hosszával eg ye zik meg. Mi vel ez az ér ték csak egy nél nag yobb
egész szám le het, ezért adott fel bon tás hoz nem vá laszth a tunk te t szô le ges rács -
sûrûségér té ket, csak annak fe lét, har ma dát, ne gye dét… nyol ca dát, ki len cedét,
ti zed ét… ti ze nha to dát stb.

Az elôb bi felté te lek nek meg fe le lô dpi–lpi pá ros ok te hát olyan rács cel lát ha -
tá roz nak meg, am e lyek ol dal hosszá ba há nya do sukkal meg egy e zô darab szá mú
ele mi cel la (pont, négy zet) fér el. Ál ta lá nos ér té kek et haszn ál va a dpi/lpi há nya -
dos legy en egye nlô n-nel (dpi/lpi=n), ek kor egy rács cella n◊n =n2 ele mi pon -
tot, négy zetet tar tal maz. Nyom tat ónk, lev i lá gí tónk va gy be kap csol (ki nyom tat,
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Esz köz Fel bont ás Elemi pont
ne ve dpi mé re te mm
Nyom tató 300 0,0846
Nyom ta tó 600 0,0423
Nyom tató 1200 0,0211
Le vi lá gí tó 1270 0,0200
Le vi lá gí tó 2540 0,0100
Le vi lágí tó 5080 0,0050

4. táb lá zaz 
Léze r nyom tat ók és le vi lá gítók fel bon tá sa,
il let ve el e mi pont mé re te



le vi lá gít) egy ele mi pontot vagy nem, így az ál ta lunk meg ha tá ro zott rács cel lá -
val ki nyom tat ha tó, le vi lá gítha tó ár nya la tok szá ma n2+1, ah ol a +1 a fe hér papír
(egy ele mi négy zet sincs be kap csol va). Össze fo g lal va:

a rácsc el la old al hosszán el fé rô ele mi négy ze tek szá ma = dpi/lpi

a ki nyom tat ha tó, le vi lá gít ha tó ár nya la tok szá ma = (dpi/lpi)2+1

Az el mon dott a kat szem lél te ti a 64. áb ra, ahol a 10 ele mi négy zet old al -
hosszú sá gú rács cel la in kább nyom ta tók nál haszn á la tos, míg a 16 ele mi négy zet
ol da lhosszú rácsc el la inkább a le vi lá gí tás ra jel lemzô.

Utol só össze füg gésü nk ar ra sar kall ben nün ket, hogy li ne á ris an mi nél több
el e mi pont ot fog junk össze egy rács cel lá vá, mert úgy négy ze tes en több árny a -
lat vissza adá sá ra le szünk ké pe sek. Li ne á ri san 10 ele mi négy zetet össze fog va 101,
20-at össze fog va pe dig már 401 árn ya la tot tudu nk meg je le ní te ni. Em léke z zünk:
egy nyá ri ver ô fé nyes na pon a szem ünk elé tá ru ló látvá ny mint egy 10 000 ár -
nyala tot tar tal maz! Saj nos egy rá cs cel la mé re te a lin e á ri san össze fo gott ele mi
nég y ze tek szá má val egy e nes arány ban nô, ez ért nem fog ha tunk össze akár milyen
sok ele mi négy zet et egy rács cellá ba, nem növe l het jük min den ha tár on túl a
rács áll an dót. Ugya nis rács cel lánk mé rete vi szony lag ha mar el éri, sôt meg hal ad -
ja a lát ha tó ság ha tá rát (0,1 mm), s ek kor a lá t vány szé tesik, szür kék he lyett kü -
lö nálló fe kete rács pon to kat lá tunk. Pon to sabban nem a rács cella, ha nem a ben -
ne lévô ma xi má lis rács pont mér e tét kell a lát ha tós á gi határ alatt tar ta nunk.

Ve gyünk egy elemi cel lát 0,01 mm é lhosszú ságú nak. Ez 2540 dpi fel bon -
tást jele nt. Li ne á ri san fogju nk össze 16 ele mi né g yze tet egy rács cel lá vá (158,75
lpi). Rác sál land ónk érté ke ek kor 0,16 mm, ami már a lát ha tó sá gi ha tár fölött
van. Négy zet ala kú (squ a re) rács pont ot fel té tele z ve a leg nag yobb oldalhosszat
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64. áb ra 
Példa a nyom tat ha tó,
le vi lá gítha tó 
ár nya la tok ra
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65. ábra 
A foly to nos tó nu sát me ne tek szét esé se kü lö nál ló tó nu sér té kû fol tok ká



50%-os szür ke fo ko zatn ál kap juk, hisz afö lött in verz be vált a kép (lásd a 62.
áb rát). Ek kor a square rács pont négy ze té nek oldal hossza a rács ál lan dó 0,7071-
sze re se (egy per gyök ket ted ré sze) lesz. Ez ma te ma ti ka. Bármely négyzetbe írt
fele ter ü le tû négy zet ol dal hossza az ere de ti négy zet old a lá nak 0,7071-sze rese.
Már pe dig a rá c sál land ót az ere de ti négy zet ol dal hosszát ez zel az ér ték kel sz o -
roz va azt kap juk, hogy négy zet ala kú rács pon tunk ol da lá nak hossza 0,112 mm,
ami még ép pen a jó szem mel megáldottak lát ha tó sá gi ha tá ra fö lött van. Vi lá -
go sabb, il let ve sö tét ebb szür kékh ez ki sebb ol dal hosszú fe ke te rács pont, il let ve
üres fe hér négy zet tar toz ik, amely nek mé re te már a láthatósági ha tár alá esik.

16-nál több ele mi négy ze tet azért sem ér de mes össze fog ni, mert a kép fe l -
dol go zó prog ram ok szí nen kén ti szín mély sé ge 8 bit, ami nek kö vet kezté ben szí -
nen ként 256 szí nár nya lat (tel í tett ség) me g kü lön böz te té sére ké pe sek.

Amennyi ben a li ne á ris an össze fogo tt ele mi négy zet ek szá ma 8 alá csök ken,
úgy már olyan ke vés ár nya lat ot tu dunk csak meg je le ní teni, ho gy a kép eg ymás -
tól jól el kül ö nü lô szür kék hal maz a ként áll elô, fol to so dik. Ez ut ób bit mu tat ja
be a 65. áb ra, ahol ugya naz a kép lát ha tó 600 dpi fel bontá s hoz vá laszt ott 75,
100, 120 és 150 lpi rács sûrû ség gel, ami 65, 37, 26, il let ve 17 ár nya lat meg je -
le ní tés ét te szi leh e tô vé. Azt hi szem, jól meg fig yel he tô a foly to nos tó nu sát me -
netek szét esé se jól lá tha tó elt é rô tó nu sú fol tok ká, ami nek kö vet kez té ben a kép
egyre job ban be is sül.

A be ál lít á si le he tô sé ge ket jól fog lal ja össze, és gya korl a ti szem pont ból is na -
gyon ha sz nos az 5. tábl á zat, am ely a sz o ká sos nyomt a tó, a 6. táb lá zat pe dig a
le vil á gí tó fel bon tá sok ból ki in dul va az eg yes fel adat tí pus ok hoz vá laszt rá c ssû rû -
sé get, és eh hez meg mu tatja a li ne á risan ös sze fo gott ele mi négy zetek szá mát, a
meg je le nít he tô ár nya lats zá mot, egy elemi négy zet old al hosszát ép púgy, mint a
rác sál lan dót. A táb lá za tok két utol só oszlo pa még egy szer mu tat ja a rács sûrû -
sé get és a fel bon tást, csak hogy most már a nyom dá szat ban szo ká sos met ri kus
egy sé gek ben (vpc = vo nal per cen ti mé ter, ill et ve ppc = pont per cen ti mét er).

Az 5. és 6. táb láz at ada tai va lós ér té kek. Ha valaki le el le nôr zi, ak kor azt ta -
pasz tal ja, hogy az össze tar to zó dpi–lpi, ppc–vpc pá rok há nya dosai nem min dig
egész ér ték ek, sôt olyk or nem is egyen lôk egy más sal. Ez azé rt van, mert a prog -
ra mok ké szítôi men te sí teni igye kez nek a fel hasz ná lót a ti ze des tör tek meg jegy -
zé sét ôl, hasz ná la tától, így a pon tos ér té kekh ez leg kö zele b bi, vagy a ha gyo mányos
egész ér téket ad ják meg, ám a nyom ta tó, l evi lá gí tó a kív á na tos pon tos ságú ti -
ze des tör tek kel szá mol majd.

Nyom ta tás kor, levilágításkor el ôször a fel bon tást (dpi) hatá roz zuk meg, majd
ehh ez vá lasz tunk cél jai nk nak meg fe le lô rács sûrû sé get (lpi), ügyel ve ar ra, hogy a
dpi/lpi há nyad os egész szám le gyen, hi szen ez ha tá rozza meg a rács cel lá ba line -
á ri san össze fo gott ele mi négy ze tek, s kö z vet ve a me gje le níth e tô ár nya lat lép csôk
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Fel bon tás Rács sû rû ség Line á ri san Me gje le níth e tô Egy ele mi Rácsállandó Rács sû rû ség Fel bon tás 
dpi lpi össze fo gott ár nya lat ok négy zet mm vpc ppc

ele mi négy - szá ma ol da lhossza 
ze tek szá ma mm

dpi/lpi

200 20 10 101 0,127000 1,270000 8 80
200 40 5 26 0,127000 0,635000 16 80
200 50 4 17 0,127000 0,508000 20 80
400 40 10 101 0,063500 0,635000 16 160
400 50 8 65 0,063500 0,508000 20 160
400 80 5 26 0,063500 0,325000 32 160
400 100 4 17 0,063500 0,254000 40 160
800 50 16 257 0,031750 0,508000 20 320
800 80 10 101 0,031750 0,317500 32 320
800 100 8 65 0,031750 0,254000 40 320
800 160 5 26 0,031750 0,158750 64 320
800 200 4 17 0,031750 0,127111 80 320
300 30 10 101 0,084667 0,846667 12 120
300 50 6 37 0,084667 0,508000 20 120
300 60 5 26 0,084667 0,423336 24 120
300 75 4 17 0,084667 0,338666 30 120
600 40 15 226 0,042333 0,635000 16 240
600 50 12 145 0,042333 0,507999 20 240
600 60 10 101 0,042333 0,423333 24 240
600 75 8 65 0,042333 0,338666 30 240
600 85 7 50 0,042333 0,296333 34 240
600 100 6 37 0,042333 0,253999 40 240
600 120 5 26 0,042333 0,211666 48 240
600 150 4 17 0,042333 0,169333 60 240
1200 75 16 257 0,021167 0,338666 30 480
1200 80 15 226 0,021167 0,317500 32 480
1200 85 14 197 0,021167 0,296333 34 480
1200 100 12 145 0,021167 0,254000 40 480
1200 110 11 122 0,021167 0,232833 44 480
1200 120 10 101 0,021167 0,211667 48 480
1200 133 9 82 0,021167 0,190500 53 480
1200 150 8 65 0,021167 0,169333 60 480
1200 170 7 50 0,021167 0,148166 68 480
1200 200 6 37 0,021167 0,127000 80 480
2400 150 16 257 0,010583 0,169333 60 960
2400 160 15 226 0,010583 0,158750 64 960
2400 171 14 197 0,010583 0,148162 68 960
2400 185 13 170 0,010583 0,137579 74 960
2400 200 12 145 0,010583 0,127000 80 960
2400 218 11 122 0,010583 0,116413 88 960
2400 240 10 101 0,010583 0,105831 96 960

5. táblázat 
Fe ke te-fehér lé zern yom ta tók jel lem zô nyom ta tá si be ál lít á sai



104

Fel bon tás Rács sû rû ség Line á ri san Me gje le níth e tô Egy ele mi Rácsállandó Rács sû rû ség Fel bon tás 
dpi lpi össze fo gott ár nya lat ok négy zet mm vpc ppc

ele mi négy - szá ma ol da lhossza 
ze tek szá ma mm

dpi/lpi

635 71 9 82 0,040000 0,360000 28 252
635 90 7 50 0,040000 0,280000 36 252
846 71 12 143 0,030023 0,360283 28 336
846 85 10 101 0,030023 0,300233 34 336

1016 71 14 197 0,025000 0,350000 28 400
1016 85 12 145 0,025000 0,300000 34 400
1219 75 16 257 0,020836 0,333388 30 480
1219 101 12 145 0,020836 0,250032 40 480
1270 75 16 257 0,020000 0,320000 31 500
1270 90 14 197 0,020000 0,280000 36 500
1270 105 12 145 0,020000 0,240000 41 500
1270 115 11 122 0,020000 0,220000 46 500
1270 127 10 101 0,020000 0,200000 50 500
1693 105 16 257 0,015003 0,240047 42 672
1693 120 14 197 0,015003 0,210042 48 672
1693 140 12 145 0,015003 0,180036 56 672
2032 127 16 257 0,012500 0,200000 50 800
2032 145 14 197 0,012500 0,175000 58 800
2032 170 12 145 0,012500 0,150000 66 800
2032 200 10 101 0,012500 0,125000 80 800
2438 152 16 257 0,010418 0,166684 61 960
2438 175 14 197 0,010418 0,145852 68 960
2438 200 12 145 0,010418 0,125016 80 960
2540 160 16 257 0,010000 0,160000 62 1000
2540 170 15 226 0,010000 0,150000 67 1000
2540 180 14 197 0,010000 0,140000 72 1000
2540 195 13 170 0,010000 0,130000 77 1000
2540 212 12 145 0,010000 0,120000 83 1000
2540 231 11 122 0,010000 0,110000 91 1000
2540 254 10 101 0,010000 0,100000 100 1000
3251 203 16 257 0,007813 0,125008 80 1280
3251 217 15 226 0,007813 0,117595 85 1280
3251 232 14 197 0,007813 0,109382 91 1280
3251 250 13 170 0,007813 0,101569 98 1280
3251 271 12 145 0,007813 0,093756 107 1280
3251 295 11 122 0,007813 0,085943 116 1280
3251 325 10 101 0,007813 0,078131 128 1280
3386 100 34 1157 0,007501 0,255050 40 1333
3386 120 28 785 0,007501 0,210028 48 1333
3386 133 25 626 0,007501 0,187525 53 1333
3386 175 19 362 0,007501 0,142519 70 1333
3386 200 17 290 0,007501 0,127517 78 1333

6. táb lá zat 
L evi lá gí tók jel lemzô be ál lí tá si érté kei



szá mát. Mint tud juk, képf el dol gozó progra munk a pi xe les ké pek szí nen kénti
szín mél ysé gét 8 bit mél ysé gig ke ze li, ami szín en ként 256 te lí tetts é gi fok nak, ár -
nya lat nak fe lel meg. Ezért nyom tat ás kor ép púgy mint le vi lá gítá s kor sem mi ér -
tel me a dpi/lpi arányt 16 fö lé vinni, hisz ez 257 ár nya lat lépcsô le vi lá gí tá sát bizto -
sít ja szín ki vo na ton ként. Levilágításkor a 16-os ará nyt min de nkép pen ér de mes
tar tani, hisz az így film re vitt 257 ár nyal at a nyom da szor gos munk ál ko dása
követ kez téb en úgyis a fe lére, harma dá ra csök ken majd. A meg fe le lô en nagy fel -
bon tás bizt o sít ja, hogy a rácsc el la mér e te ele gendô en ki csi marad jon.

Nyom ta tói nk felbo n tá sa vi szont saj nos elég ki csi ah hoz, hogy a 16-os dpi/lpi
arány jól ész rev e he tô rá cs cel la- és rács pontmére tet ered mé nyezzen, ami a foly to -
nos kép szét esé sé hez ve zet: a szür keár nya la tok he lyett ki sebb-na gyobb kü lön ál ló
fe ke te rácsp on to kat lá tunk. Ezért fon tos, hogy nyomt a tónk fel bon tá sá hoz olyan
rác ssû rû sé get vála sszunk, amely csök ken ti a rács cel la mé re tét, vagy is a dpi/lpi
arány le gyen ki sebb 16-nál. Igen ám, de me k ko ra le gyen ez az arány? Ugyanis
ahogy csök ken a dpi/lpi arány, azz al együtt né gy ze te sen csökken a meg je le nít he -
tô ár nya latok sz á ma. Csök kent ve az arán yszám ot a lá tha tó sá gi kü szöb alá csök -
kent het jük a rács pon tok maxi má lis mé re tét, de ez zel azt kock áz tat juk, hogy ki -
nyom ta tott munk ánk ár nya lat szeg ény lesz. Ne tán olyan ke vés lesz a ki nyom tat ott
ár nya lat ok szá ma, hogy az ve zet a látvány szét es é sé hez, csak hogy most ha tá ro zott
kör vo na lú, egy más tól jól el kü lö nít he tô fol tokra esik sz ét a mun kánk.

Me k ko ra hát a jó dpi/lpi arány? A vá lasz az, hogy mi nél na gyobb, de az 5.
táb lá zat ból l eol vas ha tó rács álla n dó ér té ke ki sebb le gyen 0,15 mm-nél, me rt ek -
kor a ma xi má lis rács pont mé re te még épp en a lá tha tó sá gi ha tár (0,1 mm) alatt
ma rad. A fel té tel már egy 600 dpi-s nyomtatóval is meg va ló sít ha tó, csak hogy
ez 150 lpi-s rá cso zást kí ván, ami négy szer négy el e mi cell át je lent egy rács -
pontban, s így csak 17 árn ya la tot je le nít he tünk meg. Ez pe dig na gyon ke vés,
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Fel bon tás Rács sû rû ség Line á ri san Me gje le níth e tô Egy ele mi Rácsállandó Rács sû rû ség Fel bon tás 
dpi lpi össze fo gott ár nya lat ok négy zet mm vpc ppc

ele mi négy - szá ma ol da lhossza 
ze tek szá ma mm

dpi/lpi

3386 212 16 257 0,007501 0,120016 83 1333
3386 225 15 226 0,007501 0,112515 89 1333
3386 242 14 197 0,007501 0,105014 95 1333
3386 260 13 170 0,007501 0,097513 103 1333
3386 282 12 145 0,007501 0,090012 111 1333
3386 308 11 122 0,007501 0,082511 121 1333
3386 338 10 101 0,007501 0,075011 133 1333

6. táb lá zat folytatása
L evi lá gí tók jel lemzô be ál lí tá si érté kei
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a fol tok ra való szé tesés jól meg fi gyel he tô lesz. Egy 800 dpi-s nyom ta tó 160 lpi-
je öt ször öt ele mi pon tot fog össze egy rács cel lá ba, de a ki nyom tat ható 26 ár -
nya lat még min dig szét esik. Az 1200 dpi-s nyom ta tó hoz vá lasz tott 170 lpi is
a lát ha tós á gi ha tár alat ti max i má lis rács pont mé re tet ad, ugyan ak kor hétszer hét
el e mi pont ot fog egy be, ami a ma ga 50 ár nyal a tá val már kö ze lí ti a kí vá na tos
(64-es) ha tárt. A 2400 dpi-s nyom tató 171 lpi mel lett me g fe le lôen sû rû rá csot
ad, és 14-szer 14 össze fog ott elemi pontjá val, négy zet é vel 197 ár nya lat meg je -
le níté sét biz tosí t ja. Ez már na gyon jó eredmé ny.

Össze fog lalva azt lát juk hát, hogy nyomt a tás kor bizo ny komp ro misszu mot
kell köt nünk a kis rá cs cel laméret és a sok meg je le ní tett ár nya lat kö zött. Jó
tanács ként mond om, hogy dpi/lpi ará nyunk so se menjen 8 alá, mert ak kor ke -
vés lesz a meg jele nít he tô ár nya la tok száma. Ug yan ak kor ne le gyen 12-nél na -
gyobb, mert ak kor túl na gyok lesz nek a rács pontok. Eredm é nyünk te hát

7 < dpi/lpi < 13.

Sa ját nyom ta tó ján né hány pró bá val mindenki el dönt he ti, hogy me lyik
dpi–lpi pár ad ja a leg jobb ered ményt. A 66. áb ra egy fe ke te-fe hér át me ne tet
mu tat be 12 cm hosszú ság ban, 600 dpi-s nyom ta tó val nyom tatva, az áb rán
felso rolt lpi ér tékek mel lett.

Itt is na gyon jól meg figy el he tô, hogy túl ke vés ár nya lat nyom ta tá sa kor nem -
csak sá voso dik, fol tokra es ik szét a lát vány, de a sötétebb tón u sok egy ben be
is sül nek. A túl nagy rács pon tok szám om ra nem annyi ra zav a ró ak, mint a ke -
vés ár nya lat, de ez egyé nenk ént vált o zó lehet. Itt egy ér tel mû en a 600 dpi, 75
lpi vá lasz tás a legjobb. Ér de mes is mét me gnéz ni a 65. áb rát, bár ott csak négy
össze tar tozó dpi–lpi ér ték pár ral nyomta tott kép lá tha tó, és az áb ra a ke vés ki -
nyomt a tott ár nyal at ra he lyezi a hang súlyt.

A rács cel lák el for gat á sa
Már az auto tí pia ki a la ku lás a kor – ak kor még csak a szür ke ár nya la tok meg -

jel e ní té sére használták, nem volt rácsra bo n tott szí nes nyo mat – rá jöt tek a nyom -
dá szok ar ra, hogy szemü nk a vízs zin tes és a füg gô le ges irán yú sza bá lyos, ri t mi -
kus válto zás ra a legé r zé ke nyebb. Márp e dig a sza bá lyos rend ben sor a ko zó
rácspo n tok ilyen rit mi kus vált o zást mu tat nak a nyo ma ton. A za va ró ha tás el -
ke rü lé se, cs ök ken tése ér deké ben az au tot í pi ai fel vét e lek nél az üveg rá csot, ké -
sôbb az érint ke zôrá csot 45º-kal elf or gat ták. Így a rács pon tok rit mi kus vál to zása
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66. áb ra 
A látvá ny szét esé sé nek két ese te: jól lát ha tó rács pontok, il let ve el kü lö nü lô fol tok



a szem ünk szám á ra leg ke vés bé ér zék eny irány ba állt be, kev és bé volt za va ró.
A fe ke te szín, szín ki vo nat az óta is ha gyom á nyos rá csel forg a tá si sz ö ge 45 fok.

Di gi tá lis rá cso zásnál a felb on tás ál tal megh a tá ro zott vízs zin tes, fü g gô le ges
állású von alakb ól me gal ko tott képze let be li négy zet há lón kell a fe ke te szín ki vo -
nat rács cel lá it el for gat nunk 45 fokkal. Az el forg a tás tör ténh et a rács cel la, és
egyben a ha gyo mán yo san kör ala kú (most azt meg köz e lí tô) rács pont kö zép -
pont ja körül. Ezt az el forg a tá si mó dot pont cent ri kus el forg a tás nak ne vez zük.
A má sik el forg a tá si mód ne ve lyukc ent ri kus el for ga tás, mert ek kor az el for ga tás
kö zép pont ja egy rácsce l la vala me lyik csúcs pont ja, sarka, ahol 50% alat ti te lí -
tetts ég nél nincs rács pont, ép pen el len kez ô leg, ott lyuk van.

A 45 fok os el for ga tás sze ren csé re sem mi gond ot nem okoz, a rács pont és
a rács cel la az egyet jobb ra, egyet föl, me gint jobbra, me gint föl lép csôz és sel
könnyen el forg at ha tó. Amennyib en az el for ga tott rácsce l la egy-egy ol da lán
ugyan annyi ele mi négy zet et he lye zünk el, mint amennyi az ere deti rács cel lá ban
volt, ak kor kö nnyû be lát ni, ho gy az el for ga tott rács cel la mé re te az er e de ti éhez
ké pest jel en tô sen meg vál to zik, me gnô. Az el mon dott a kat a 67. áb ra muta t ja
be. Az áb rán lá tha tó kis ebb el for gat ott négy zet mé re te már kö zel ít az ere de -
tiéhez.
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67. ábra 
Rács cel la nem ha gyo má nyos rács pontt al és 45 fokos elf or ga tásuk



Ez te hát sem mi kép pen sem jó meg ol dás. Fel merül a kér dés, ak kor hány
ele mi négy ze tet, elemi cel lát teg yünk elforgatott rács cel lánk old al hosszá ba?
Egyál tal án kap ha tunk-e min den es et ben pontosan ak kora di gi tá li san el forg a tott
rács cel lát, mint amekk o ra az ere de ti volt? Utó b bi kér dés re a vá lasz egy ért el mû
nem. So hasem ka punk pon to san ak ko ra rács cel lát, mint amekko ra az er e de ti
vo lt. Már me gint jön a ma te mat i ka.

A rep ro dukc i ós fény képé szet ben (ana lóg el já rás) a rá csel for ga tás nem je len -
tett sem mi gon dot, hi sz az el for ga tott üveg rács vagy érint kez ô rács rá c sál land ó -
ja nem vál to zott meg. A dig i tá lis tech ni ka ebbôl a szem pont ból ne he zí tést je -
lent, hi szen el forg a tott rá cs cel lánk meg alk o tá sá nál is tart a nunk kell a fel bont ás
ál tal meg hatá ro zott, az ele mi cel lák al kotta rá csot.

Mint tud juk, a négy zet át ló ja egy részt 45 fokos szög et zár be an nak ol da -
lával, más részt hossza a négy zet ol da lán ak négy zet gyök ket t ôször ö se, azaz

,

ahol a a négy zet ol da la, d pe dig az át ló ja. Saj nos a gyök ket tô nem ra ci o ná lis
szám, így biz tos, hogy egyetlen eg ész számú ele mi négy zet bôl ál ló ol dal hosszú sá -
got 45 fokk al el for gatva sem ke rül az ele mi cel lák va la me lyi ké nek csúcs pont já ba.
Né ha kö zel lesz eg yik hez-má sik hoz, de so ha sem lesz raj ta. En nek az a kö vet kez -
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68. áb ra 
A ben nün ket ér dek lô ol dal hosszú
rács cel lák el for ga tá sa 45 fok kal



mé nye, hogy ne künk az ill e tô rács álla n dó jú rá cs cel la el for gat ott ja ként a hozzá leg -
köz e lebb ál lót kell vál asz ta nunk, ami azt je len ti, hogy el forga tott rács cel lánk rács -
áll an dó ja, és ezált al rács sû rû sé ge meg vál to zik, amint az a 68. áb rán lát ha tó.

Már csak az van hát ra, hogy egy „kock ás” ma te ma ti ka fü zet be egyet jobb -
ra, egyet föl lép cs ôk kel el ké szít sük le het sé ges, 45 fok ban elfo r ga tott, kül ön bö -
zô mé re tû rács cel lá in kat. Egy szer egy el e mi négy zet bôl ál ló rács cel lá nak nin csen
ért el me, mert az bit map kép et eredm é nyez. A leg ki sebb egy ség te hát amiv el
fog lal koz nunk kell két szer két ele mi cel lát tar tal maz. For gas suk el ezt 45 fo k -
kal a lép cs ô zé ses mód szerrel. Az ere deti és az el for gat ott rács cel la, va lam int az
utób bi so rolá sa a sí kon a 69. ábr án lát ha tó.

Az áb rán – a vízs zin te sen szem lé l ve kere szt alakú elem – a mel let te l évô
nyíl ir á nya sze rint néz ve egy két sz er ket tes 45 fok os irá nyú el em. Ezt az ele met
egy más mel lé és alá so rol va kap juk az áb ra kö zép sô ré szén lát ha tó rá csot, ahol
vízs zin tes szem lé lô désh ez szo kott sze münk és tu da tunk sze rint az össze érô ke -

resz tek kö zött két szer kett es négy ze tek ta lál ha tók. Tek er jünk a fe jün kön és szem -
lé le tün kön 45 fo kot, néz zük az ábra jobb ol da li raj zát. Jobb ra föl 45 fok ban
haladva ke reszt, négy zet, ke reszt, négy zet vál tako zá sú sort lá tunk, al at ta egy
más ik ugyan ilyen sor ral. Ha most e két sor al só és felsô szé lét vesszük szemügy -
re, akkor ott van az egyet jobb ra, egyet föl vál tako zá sú 45 fo kos lép csô. Ilyen
so rok ból áll hát 45 fokk al el for ga tott két sz er ket tes rá csunk. A fel tû nô az, hogy
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69. ábra 
Két szer két ele mi négy zetbôl ál ló rács cella és 45 fo kos el for ga tott ja, 
va la mint ut ób bi so ro lása a sí kon

70. áb ra 
Egyre nö vekvô ol dal hosszú, 45º-ban el for ga tott rács cel lák
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71. áb ra 
Há rom és négy el for ga tott elemi négy zet ol dal hosszú ságú rács cel lák so ro lása



az azo nos elem ek bôl (két sz er ket tes nég yzet) ál ló vízs zin tes rá csot 45 fok kal el -
for gat va két egy más tól elt é rô elem bôl (ker eszt és négy zet) összete he tô rács sort
kap tunk. A fel merü lô kérdé s re – már mint, hogy nem lehe t ne-e cs u pa kere szt -
bôl ki töl te ni a sí kot – a vá lasz egy ér tel mû nem.

A le gki sebb, két szer két négy zet ol dal hosszú sá gú, 45 fokk al el for ga tott rács -
cel la elkészítésével és an nak sor o lá sá val meg voln ánk. Ter mé sze tes en szüks é günk
van enn él nagy obb, 3◊3, 4◊4, 5◊5, 6◊6, 7◊7 stb. el forg a tott nég yzet ol dal hosszú -
sá gú, 45 fo kos irá nyult sá gú rács cel lák ra is. Al ak ju kat a 70. áb ra mu tat ja be. 2◊2-
es ke resz tünk sem annyira ke reszt már az ábra töb bi raj zá nak tük ré ben.

A 71. áb ra a hárm as és a né gyes elem so ro lá sát mu tat ja. 45 fo kos irány ban
vizs gá lód va jól lá tha tó, hogy egy részt az egyet jobb ra, egyet föl lép csô tö retl en,
tehát a ferde so rok va ló ban 45 fo ko sak, más részt ezek a ferde so rok is kétfé le
mére tû, alakú elem bôl (szür ke és fe hér ki töl té sû) ép ül nek fel, ame lyek a sor -
ban fel vált va kö ve tik egy mást, akárc sak a ket tes elem so ro lá sakor.

Aki nek van ide je és tü rel me, az egy ko c kás pap íron szé pen meg raj zol hat ja
az egy re na gyobb elem e ket és el vé gezh e ti so ro lá su kat, hogy me ggyô zôdj ön arról,
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72. áb ra 
Öt és hat el for ga tott ele mi négy zet ol dal hosszú sá gú rács cell ák so ro lá sa



azok is ha sonl í ta nak a 72. áb rán be mu ta tott öt ös és ha tos elem sor o lá sá hoz.
Am int az áb rán lát ható a 45 fo kos lép csô itt is tö ret len, és a fer de rács cellaso -
rok kétfé le cell át tar tal maz nak (szür ke és fe hér ki töl té sût), am e lyek a sor ban
most is fel vá lt va köv e tik eg ymást.

A szemet gy ö nyör köd te tô ge o metr ia vi lág á ból lép jünk át a sz i go rú al geb ra
birodalmába. Pró bál juk meg szám sze rû sí te ni edd i gi ered mény e in ket. En nek ér -
de ké ben raj zoljuk meg az elô zô né hány áb rán szer ep lô ket tes, hár mas, né gyes,
ötös és ha tos szür ke ki tölt é sû elem ün ket a 45 fo kos sor ban ôt vál tó feh ér ki -
töl té sû pár já val együtt, ahogy azt a 73. áb ra mu tat ja. A vé kony (vízs zin tes és
füg gô leg es) szür ke von alak most is a fel bont ás (dpi) ál tal meg ha tá ro zott ele mi
pon to kat, négy ze te ket, cel lá kat mu tat ják, ame lyek hez, mint el méle ti há ló hoz
vi szo nyít unk mindent. A vas tag fe kete cik cak kos von alak a 45 fo kos so ro lá sú
va lódi rá cs cel lapá rok ha tár vo nal a it mu tat ják, míg a vast ag, de 45 fok ban álló,
egyen es fe kete szag ga tott vo nalak ezek el mé le ti szélét je l zik szá munk ra.

Öröm mel je lent he tem ki, hogy az áb ra szeri nt a val ó já ban két el térô
elempár ból álló va l ósá gos, 45 fokb an el for ga tott rácsc el lá ink elmé le ti szem pont -
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73. áb ra 
A 45 fo kos rács kép zô ele mek és az el mé le ti rács sûrû ség



ból egy sé ges sé vált ak, a sz ür ke és a fe hér ki töl tésû cel la is ugya nakko ra el mé -
leti cel lát ha tár oz meg. R áad á sul ezek az el mé leti cel lák 45 fok ban so rol ha tók,
ma ra dékta la nul ki tölt ik a sí kot, de ezt el is vár juk tô lük. Egyéb ként me gjegy -
zem, hogy e valóságos pá rok mind e gyi kének szürke ki töl té sû tag ja csak eggyel
több ele mi négy ze tet tar tal maz, mint fe hér ki töl tésû pár ja. A ha tos elem neve
azért lett ez, mert a csú csá ra ál líto tt szür ke cikcak kos ol da lú négy zet egy olda -
lá ban ép pen ennyi ele mi négy zet van. A mese a töb bi elnevezésrôl ug yan így el -
mond ha tó. Mek ko ra hát egy ilyen elm é le ti cel la te rü le te, már mint ele mi négy -
zete k ben szá molva?

Az áb ráról azt ol vas hatjuk le, hogy a ket tes elem elm é le ti cel láj á nak ol dal -
ho ssza egy olyan négy zet át ló ja, amely nek ol da la más fél ele mi cel la, négy zet ol -
dal hosszával eg ye zik meg. A hár mas elem elm é le ti cel láj á nak oldalhossza egy
olyan négy zet át ló ja, amely nek ol da la két és fél el e mi cella, négy zet ol da lhosszá -
val egye zik meg. Ilyen for mán az n-es elem el mé le ti cel lá já nak ol dal hossza egy
olyan négy zet át lója, amelyn ek ol da la (n–0,5) ele mi cel la, négy zet ol dal hosszával
eg ye zik meg.

Je löl je e az adott fe l bon tásh oz tar to zó ele mi cel la, négy zet ol dal hosszát, an
ped ig az ál ta lá nos, 45 fok ban el for ga tott n-es elem el mé leti cel lá já nak old al -
hosszát, ak kor igaz, hogy

bár mely n > 1 term é sze tes szám ra.

Eml é kez zünk: li ne á ri san n da rab ele mi cel lát, négy ze tet össze fo gó, vízs zin -
tes so rol á sú rács cell á ink ol dal ho ssza (rácsállandója)

an=n·e,

ahol n=dpi/lpi (egész ér tékre ke re kít ve), és e=25,4/dpi, már ame nnyi ben mill i -
mé terben sze ret nénk szá molni.

Érdemes megvi zs gál ni, hogy azo nos szá mú elemi cel lát egy rács cell á vá össze -
fog va, de azo kat vízszi n te sen vagy 45 fok ban so rol va, egy más hoz vis zo nyítva
mek ko ra re la tív ér té kek adód nak a rács ál lan dó ra (n és an). Az sem mel lé kes,
hogy ezek az össze füg gé sek kü lön bö zô fel bon tá sok mell ett (a fel bon tás meg ha -
tá rozza egy ele mi cel la tén yle ges mé re tét) mek ko ra lpi ér té kek et ad nak. Nyom -
ta tásk or, l evi lá gí tásk or ugya nis eze ket a dpi–lpi pá ro kat kell beá l lí ta nunk, hogy
az eredm ény el kép zel é se inknek meg fel e lô legy en, akár vízs zint e sen so roljuk az
ele mo cel lá kat (sár ga szín ki vo nat, vagy vil á gos dir ekt szín), il let ve 45 fok ban
tesszük ugy a nezt (fe ke te szín ki vo nat va gy egy színû nyo mat, il let ve szí nes mun -

114



ka ko mpo zit nyom tatá sa fe ke te-fe hér lé zer nyom ta tón). A 7. és a 8. táb lá zat e
szá mí tá sok ered mé nye it mutatja be.

A 7. és 8. táb láza t ban köz ölt lpi érté kek a ki szá mí tott pon tos ere d mé nyek
azok hoz leg kö ze leb bi egé sz számra ke re kí tett ért é kei. Azon ban ép pen a ke re kí -
té sek mi att az ezekh ez kö zel esô egész szá mok is ugya nar ra az er ed ményre vezet -
nek. Pél dá ul a 8. táb lá zat uto l só osz lo pán ak vé ge fe lé a

200 179 162 148 136

egész szá mok találhatók a szá mí tá sok szer in ti pon tos

199,6539 178,6378 161,6248 147,5706 135,7650
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Lineárisan Rácscella Rácscella Rácssûrûség Rácssûrûségt Rácssûrûség
összefogott relatív relatív 200 dpi 400 dpi 800 dpi

elemi mérete mérete mellett mellett mellett
négyzetek 0°-os 45°-os 0°-os és 45°-os 0°-os és 45°-os 0°-os és 45°-os

száma elforgatásnál elforgatásnál elforgatásnál elforgatásnál elforgatásnál
n n n lpi lpi lpi
2 2 2,1213 100 94 200 189 400 377
3 3 3,5355 67 57 133 113 267 226
4 4 4,9497 50 40 100 81 200 162
5 5 6,3639 40 31 80 63 160 126
6 6 7,7781 33 26 67 51 133 103
7 7 9,1923 29 22 57 43 114 87
8 8 10,6066 25 19 50 37 100 75
9 9 12,0208 22 17 44 33 89 67

10 10 13,4350 20 15 40 30 80 60
11 11 14,8492 18 13 36 27 73 54
12 12 16,2634 17 12 33 25 67 49
13 13 17,6776 15 11 31 23 62 45
14 14 19,0918 14 10 29 21 57 42
15 15 20,5060 13 10 27 20 53 39
16 16 21,9134 12 9 25 18 50 37

7. táblázat 
Használható dpi–lpi párok 0° és 45° rácselforgatásnál 
200, 400 és 800 dpi-s nyomtatókra
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Lineárisan Rácscella Rácscella Rácssûrûség Rácssûrûségt Rácssûrûség Rácssûrûség

összefogott relatív relatív 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 2400 dpi

elemi mérete mérete mellett mellett mellett mellett

négyzetek 0°-os 45°-os 0°-os és 45°-os 0°-os és 45°-os 0°-os és 45°-os 0°-os és 45°-os

száma elforgatásnál elforgatásnál elforgatásnál elforgatásnál elforgatásnál elforgatásnál

n n n lpi lpi lpi lpi

2 2 2,1213 150 141 300 283 600 566 1200 1131

3 3 3,5355 100 85 200 170 400 339 800 679

4 4 4,9497 75 61 150 121 300 242 600 485

5 5 6,3639 60 47 120 94 240 189 480 377

6 6 7,7781 50 39 100 77 200 154 400 309

7 7 9,1923 43 33 86 65 171 130 343 261

8 8 10,6066 38 28 75 57 150 113 300 226

9 9 12,0208 33 25 67 50 133 100 267 200

10 10 13,4350 30 22 60 45 120 89 240 177

11 11 14,8492 27 20 55 40 109 81 219 162

12 12 16,2634 25 18 50 37 100 74 200 148

13 13 17,6776 23 17 46 34 92 68 185 136

14 14 19,0918 21 16 43 31 86 63 171 126

15 15 20,5060 20 15 40 29 80 59 160 117

16 16 21,9134 19 14 37 27 75 55 150 110

8. táblázat 
Használható dpi–lpi párok 0° és 45° rácselforgatásnál 
300, 600, 1200 és 2400 dpi-s nyomtatókra

Felbontás dpi Az egyes gyártók által ajánlott rácssûrûségértékek (lpi)
200 50
400 47 60 71
800 71 80 85
300 53 60 85 106
600 53 60 71 85 106

1200 65 78 85 100 110 120 133 140 150 180
2400 85 100 120 133 140 150 160 175 200

9. táblázat 
A gyártók által ajánlott felbontás–rácssûrûség párok 
fekete-fehér lézernyomtatókhoz



ér té kek he lyett. Mint már em lí tet tem, a prog ra mok ké szí tôi az egész lpi ér té -
kei vel men tesí tik a fel hasz ná ló kat a szá muk ra ideg en ti ze des tör tek me gjegy zésé -
tôl. Most még to vább meg yek: a szá mí tógé p nek tel je sen min degy, hogy va la ki
pél dá ul a 178,6378 pon tos ért ék he lyett 179-et, eset leg 180-at, ne tán 175-öt
ír be, a lé nyeg az, hogy a be írt egész szám kö ze lebb ess en a fen ti pon tos ér ték -
hez, mint a sorban el ôt te vagy mö götte ál lókh oz, je len eset ben a 199,6539 és
a 161,6248 ér té kekhez. Így te hát, ha va la ki 2400 dpi vá laszt á sa után kom pozit
szür keár nyala tos ké pét sz e ret né 45º-os rá csel forg a tás sal ki nyomta t ni, és lpi érték -
ként a 189–170 zárt szám tar to mány egész ért é kei köz ül ír ja be va lam e lyi ket,
ak kor rács sû rû sé ge biz to san 178,6378 lesz.

Ugyan akk or az eg yes gyár tók fe ke te-fe hér léz er nyomta tó ik hoz a ny om ta tá -
si be ál lí tó táb lán vá laszth a tó módon össze tar to zó dpi–lpi pá rok at ajánl a nak. A 9.
táblá zat az egyes fel bon tá sok hoz ezek kö zül mu tat be né há nyat.

Ez zel a fe kete-fe hér lé zer nyom tat ás ról sz ó ló feje zet vé gé re ér tünk. Az el -
mon dot tak il luszt rá ci ó ja ként bú csúzó ul álljon itt a 74. áb ra, am ely egy va ló di
lát vány folyt o nos árn ya la to kat ta r tal ma zó kis (3,4◊2,4 mm-es) rész let ét tárja
elénk 35-szö rös na gyítá s ban.

Ami kor ezt a kis rész letet 300 dpi fel bon tás sal di git a li záljuk, beszk en nel -
jük, ak kor egy kb. 0,08467 mm ol dal hosszú sá gú négy ze tek bôl álló lá tha tat lan
há lót te rí tünk a kép rész let fölé, amellyel lát vá nyun kat 40◊28 pi xel re bont juk.
Az egyes négy zet ek ben a látv ány tónusait át la gol juk, és a to váb bi akb an úgy te -
kin tünk ké prész letü nk re, mint ha az az egyes négy zet e ken bel ül azo nos, egysé -
ges tó nu sú lenne. En nek 35-szörös na gyí tá sát a 75. áb ra muta t ja be. Ugya nezt
lát juk kép er nyôn kön, ha jó alap o san fel nagy ít juk a képet. A lé nyeg, hogy a
foly to nos ár nya la tú lát ványr ól ké szült di gi ta liz ált kép pi xe le i nek belse jé ben már
nincs tó nus kü lönbs ég, és az egyes pi xe lek is csak a 256 tó nus vala me lyi két vehe -
tik fel (8 bi tes szín mélység). A di gi ta lizá lás köve t kez té ben meg szûnt a tó nu sok
foly ton os sá ga és szá muk is je len tôs en csök kent.

Amennyi ben di git a li zált képünket egy 1200 dpi fel bon tá sú fe ke te-fehér
lézernyomtatóval 150 lpi rács sû rû ség gel és 45 fo kos rá csel forg a tás sal ki nyomtat -
juk, ak kor gyakorlatilag négy (2◊2) pi xel tó nu sátla gá ból határozzuk meg egy
rács pont mé re tét. A nyom ta tott látv ány 35-szö rös na gyí tá sa lát ha tó a 76. ábrán.

Aki e há rom ut ol só áb rát alaposan szem ügy re ve szi és azok mond a ni va lóját,
lé nye gét meg ér ti, az tisz tá ban van a foly to nos tó nu sú lát vány, a pi xe les kép és
a ra sz ter pon tok ból ál ló nyom at kö zöt ti lé nye ges különbségekkel.
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75. áb ra 
300 dpi-n 8 bit színm ély ségben di gi ta li zált kép 35-szö rös nag yí tás ban, 
ah ogy azt a mo ni to ron látj uk

76. áb ra 
Kép rész le tünk 1200 dpi felbontású nyom ta tá sa 150 lpi mell ett, 
45 fok ban el for ga tott ráccsal, 35-sz ö rös na gyí tás ban

74. áb ra 
Való di lát vány foly to nos ár nyala tai 35-szö rös na gyít ás ban



SZ Í NES LÉ ZER NYOM TA TÓ
IGÉNY BEVÉ TE LE

A szín es lé zer nyom ta tás – a ké szü lé kek árának ra di kális csökke né se mi att –
ép pen nap ja inkb an, a DTP-vel fog lal ko zó stú di ók vi lá ga mell ett az is kol ák, ott -
ho nok bir o dal má ban is ter et hó dít ma gá nak. Ma már a leg ol csóbb A/4-es szí -
nes lé zer nyom ta tó csak mint egy két szer annyi ba ke rül, mint egy A/3+ méret
ny om ta tá sá ra ké pes tin ta su ga ras tá r sa. Üze melt e té si költ sé ge vi szont lé nye gesen
ol csóbb an nál. Ele gendô ar ra gon dol nunk, hogy közönséges, 80–90 g/m2 tö -
me gû má soló pa pír ra is ki tû nô mi nô sé gû szí nes ol dal nyom tath a tó, nincs szük -
ség hoz zá mér eg drá ga, fe lü let ke zelt nyo mat hor do zó ra.

A szí nes lé zerny o ma tot so ká ig csak mint az egyik leg ol csóbb di gi tális pró -
ba nyo ma tot ve het te meg a kö zön sé ges, ki ad vány szerke sz tés sel fog lal ko zó halan -
dó, hisz a több nyi re A/3-as mé re tû szín es lé zer nyom ta tók olyan sokba ke rül -
tek, hogy csak a nagy obb stúd i ók enge d het ték meg magu k nak azt a lu xust,
hogy be sze rez ze nek és üze m be ál lít san ak egy ilyen ké szülé ket. Ezek a be ren de -
zé sek ma sem olcs ók, hisz áruk a ha tal mas zuh a nás ell en ére is 1,2–2,1 mil lió
fori nt kö zött van.

Munká n kat szí nes lé zer nyom ta tó val nyom tat va be ál lí tási, vá lasz tá si lehetô -
sé geinket leg job ban az XPress 4.1 Pri nt ab lak án ke resz tül mut at ha tom be.
Amennyib en a Do cu ment fü l ben a Se par a ti ons kap cso lót nem kap csol juk
be, vagy is kompo zit nyom tatá st sze ret nénk, ak kor a 77. áb rán lá tha tó mód on
vá laszt ha tunk az Out put fül Print Col ors so rá nak négy le hetsé ges be ál lí tá si
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77. áb ra 
Az XPress 4.1 Print ab la ka 
Outp ut fü lé nek 
be ál lí tási le he tô sé gei 
szí nes léz er nyom ta tó 
vá lasz tá sa kor



mód já ból. Az el sô ket tô azonos a feke te-fe hér léz er nyom ta tók vá lasztá si le he tô -
ség é vel, hisz nyomt a tón kat ép púgy hasz nál ha t juk fek e te-fe hér üz e mmód ban,
mint tin ta su ga ras társ a it. Ben nünk et most a Com po si te CMYK és a Com po -
si te RGB be ál lí tá sok érde kel nek.

A Com po site CMYK be áll í tást ak kor vá lasztj uk, ha nyomd á ra elô ké szí tett
mun kánk at (CMYK mó dú szí nek és képek, il luszt rá ci ók) sze ret nénk el le nôr -
zés képpen ki nyom tatni. A Com po si te RGB be ál lí tást pedig akkor haszná l juk,
ha mun kánk RGB szí ne ket és RGB mó dú ké peket tar tal maz (pl. int er ne tes ol -
dal vagy in te rakt ív CD). A fel bon tás ma már ter mé szet e sen me gha lad ja az áb -
rár ól le olv as ha tó 300 dpi-t (600, 1200, 2400) és a rács sû rû ség is na gyobb le -
het 53 lpi-nél (60, 85, 100, 133, 150). Azért vá lasz tot tam még is ezt a b eál lí tást
il luszt rá ci ók ént, mert itt jól lát ha tó, hogy az egyes szín ki vo na tok rács sû rû ség
ér ték ei a rá csel for ga tás kö vet kez té ben me nnyi re el tér nek egy mástól digitális
rácso zás kor. A ci án és a bí bor rács sû rû sé ge min den esetb en azo nos, en nek okát
ké sôbb rész le te zem. Ez ek az el té ré sek na gyobb dpi–lpi pá rok nál is fenn áll nak,
csak a gyár tók már nem tarto t ták fon tos nak, hogy a fel haszná ló kat ez zel ter -
hel jék, mind egyik szín ki vo nat a vá lasz tott lpi ér téket mu tatja.

SZÍN KI VO NATOK

Szí nes nyom ta tás kor a szí nes lé zer nyom ta tó a nyomd á hoz has on ló an ci án,
bíb or, sárga és fek e te szí nû fe s ték se gít sé gé vel ál lítja elô sz í nes ol da lai n kat, még -
ped ig úgy, hogy a négy szín ki vo natot idô ben eg ymás után, de a fel haszná ló
szem szö gé bôl nézve egy me net ben vi szi fel a pap ír ra, majd fix ál ja a nyo ma tot.
A Com po si te CMYK ny om ta tá si mód vá laszt á sa kor a nyom tató az ada to kat
már szín re bont va kapja, azonban a Com po si te RGB nyom ta tási mó dot hasz -
nál va az RGB kom po nen se ket elôbb CMYK mó d ba kell áta la kí tania. Az elektro -
ni kus színb on tás el mé le tét a ha r ma dik kö tet tár gyal ja. Ben nün ket most csak
annyi ér de kel eb bôl, hogy al a pe setben a szín bon tás eredm é nye a négy (cián, bí -
bor, sá r ga és fe kete) szín ki vo nat. E sz í nki vo na to kat a nyom tató nak kompozit
nyom tat ás kor is el kell ké szíte nie, hisz ez ek alap ján ve zér li a kép al ko tó lé zert.

Az egyes szín k ivo na tok ön ma guk ban szür ke ár nya la tos ké pek, ahol a fe hér
te rü le te ken nincs fes ték az adott szín bôl, a fe ke te te rü le tek pe dig az adott szín
tel jes fe dett sé gét je len tik. A köz tes szür kék vi szont az adott színn ek meg fe le lô
szög gel elf or ga tott rá cso zá sá hoz szol gál tat ják az ada to kat. Egy szí nes kép négy
szín ki vo nat át mu tat ja be a 78. áb ra. Tes sék jól me gfi gyel ni a négy szín ki vo nat
jól lát ha tó an el té rô rá cself or ga tási szö ge it (ci án 71,565º, bí bor 18,435º, sár ga
0º és fe kete 45º), il let ve amennyiben si ke rül, ak kor az el té rô rács sû rû sé gek et
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78. áb ra Egy CMYK mó dú szí nes kép négy szín ki vo na ta



(cián és bí bor 47,434 lpi, sár ga 50 lpi, fe ke te 53,033 lpi) is. Meg jegy zem, hogy
ezek az el for gat á si szög ek a nyom dai par ban hasz ná lat os ko ord i ná ta- rend szer ben
ér tendôk, ahol a 0 fok a ma tem a ti kai y ten gely po zi tív ol da la (a föl fe lé irány),
és a pozi tív szög ek az óra mu ta tó já rá sával meg egy e zô irán yú ak. Az I. szín es táb -
lán ugya nez a négy szín ki vo nat lát ható, csa khogy itt már egy má s ra nyom va,
mint szí nes kép tá rul a sze münk elé.

A négy szín ki vo na tot szí nes ben mu tatja be a könyv vé gén ta lá lha tó II. szí -
nes táb la. A négy kép olyan, mint ha a nyom ta tó kü lön-kül ön nyomt at ta vol -
na ki az egyes szín ki von a to kat, amel ye ket no r má lis esetb en egy más ra nyom.
Cs a khogy az it teni fel bon tás (2540 dpi) és rács sû rû ség (152 lpi) értékek már a
nyom da b eál lí tá sai, nem pe dig a 78. ábr án lát ha tó szí nes lé zer nyomt a tó b eál -
lí tá si értékei. A III. szí nes táb la azt mu tat ja meg, hogy mi ként épül föl a kép,
ha két nyo ma tot (C+M), hár mat (C+M+Y), il let ve ha mind a né gyet
(C+M+Y+K) egy más ra nyom juk (a nyomda nem eb ben a sor rend ben nyom).
A ne gye dik kép he lyén fel ére kic si nyítve a má sik há rom (C+M+K, C+Y+K és
M+Y+K) hár mas szín ki vo nat egy üt te se lát ha tó. A fel bon tás és rács sûrû ség ér té -
kek itt is a nyom da b eál lí tá sai.

A IV. színes tá b lán egy CMYK mó dú szí nes kép ös szes le het sé ges szín k ivo -
nat-egy üt te se lát ha tó, hogy a ked ves ol va só leg alább itt lá thas sa együtt ezeket
az ese te ket, mert egy ált a lán nem biz tos, hogy más hol ta lálko zik még velük.
A szín kiv o na tokról a le vi lá gí tás nál még lesz szó, ott tár gyal juk majd meg a di -
rekt szí nek szín ki vo na ta it.

A MO A RÉ EL MÉ LE TE

Mo a ré már pe dig van! – ki ált hat na fel egy mai Köny ves Kálm án. A
leg alább kétszí nû nyom ta tás kor, ha gyo má nyos (ampl i tú dó mo du láltnak
is mon dott) rá cso zás nál a mo aré-min táz at ki a la ku lá sa törvé ny sze rû, mi
csak annyit tehe tünk, ho gy an nak mér e tét, lát hat ó sá gát igyek szünk
csökke n te ni.

Négy té nye zô alak ít ja a mo a ré-min tá zat lát ha tó ság át. Az el sô a min tá zat ki -
a la ku lá sában ré szt  ve vô rács pont ok szí ne. Ezt nem tud juk bef o lyá solni, hi szen
a kí vá natos szín az áb rá zolt kép függv é nye. A rács pont mé re te is dön tô fon tos -
sá gú a mo a ré lát ha tós á ga szem pont já ból. Ezt csökk ent het jük a rács sû rû ség növe -
lé sé vel, azo n ban adott rács sû rû ség mel lett az ol dal azon te rü lete in lát ha tó leg -
job ban a mo a ré, ah ol a rács pon tok mérete éppen ak ko ra, hogy kö zé jük még
egy ugyan ak ko ra rá c spont ponto san be fér, lásd a 79. áb rát. Ekk or a rács -
pont–rácsce l la terü let ki töl té si arány 39,27%. Az enn él kisebb vagy na gyobb
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rács pont o kat tar talm a zó ré sze ken a mo a ré kev és bé lá tha tó, an nál ke vés bé, minél
tá vol abb ke rü lünk a kri ti kus kitöltési ar ány tól.

A moaré-mi n tá zat nagys á gát és alak ját leg job ban az egyes szín ki vo na tok
rács elf or ga tá si szö gein ek kü lönb sé gei be fo lyáso l ják. A 80. áb rán két szín ki vo -
nat al kot ta mo a ré lát ha tó külö n bö zô el for ga tási szög kü lönb sé gek nél. Ug yan is a
matematikai felf o gás sze rint 0º-os rá csel for ga tá si szög kü lönb ség nél végtelen ol -
dal hosszú ságú négy zet es min tá zat lát ha tó, ame ly nek ol dal hossza az elf or ga tási
szög nö velé sé vel fo lya ma tos an csök ken egé szen 28º-ig. Ez után fo ko ta tos át me -
net ben kör és ro zet ta alakú min táza tot ka punk egé szen 32º-ig, majd innen
kezdve 45º-ig von alakb ól és kö rök bôl ál ló moaré ala kul ki. 45º-nál egy tük rö -
zé si ten gelyt képz el jünk el, s az efö löt ti szög ér té kek nél ugya nazok a mint ák ala -
kul nak ki, mint 45 fok alatt. Páld á ul az 50º-os (45+5) el forga tá si szög mi n tá -
za ta ugya no lyan, mint a 40 (45–5) fo ko sé. A leg ki sebb min tá zat 30º-nál és 45
fok fel ett 60 fo k nál ala kul ki.

A négy szín-nyom ás (négy szín ki vo nat) ro zet ta min tá ja (a leg ki sebb mo a ré -
min tát ne vez zük így) az I. szí nes táb lán lát ha tó. Egy éb ként egé szen más mintá -
zat ala kul ki pontce nt ri kus (az el for ga tás kö zép pont ja egy rács cella, egyben
rácspont köz epe) és lyuk centr i kus (az el forga tás kö zép pont ja egy rács cella csú -
csa) el forg a tás ese tén. Pont cent ri kus el for ga tás kor a ro zet ta min ta kö ze pén egy
rács pont van, kö rü löt te vé kony fe hér kö rgyû rû vel, am ely a sö té tebb tó nus ok -
ban a fest ék ter hel és kis nö vek e dé se ese tén is könnyen becs u kó dik. Lyuk cent ri -
kus rá csel forg a tás nál a mo a ré-m in tá zat kö ze pén egy elég nagy mé re tû fe hér te -
rü let, lyuk van, ami a sö té tebb tó nu sok ban a fes ték ter he lés növ e ke dé sére ke vés bé
ér zé keny, ne he zeb ben csu kó dik be. A 81. áb ra mu tat ja be az elm on dot tak at.
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79. áb ra 
A mo aré lát hat ó sá ga sz e mpont já ból
kritikus mé re tû rács pont

80. áb ra 
Két sz ín ki vo nat mo a ré-min tá zat á nak

ala kulá sa a rá csel forga tá si szög kü -
lönb sé gé nek függ vé nyé ben
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81. ábra
A rozettaminták becsukódása
pontcentrikus és lyukcentrikus
rácselforgatáskor



DI GI TÁ LIS RÁ CSEL FOR GA TÁS

Az anal óg rács kép zés nél az üveg rá csot, érint kez ô rá csot tet szô le ges szög gel
el for gat hatt uk, a rá csál landó és a rács sû rû ség nem vál to zott meg az el for gat ás
kö vet kezt é ben. Ugyane zt nem te het jük meg a di gi tá lis rá cselfo r ga tás nál, mert
itt csak a fel bon tás ál tal ki fe szíte tt kép ze let be li négy zet há lón for gat hatjuk el
rács cel láin kat.

Épp en a moa ré -min táz at el mél e té bôl az kö vet kez ne, hogy a le gjob ban lát -
ha tó fe ke té tôl (am it emi att 45 fok ban forg at tunk el) 30 fok ra le gye nek az egyes
sz í nki vo na tok. Ket tônek jut hely 15 és 75 fok nál, a harmadiknak az on ban nem,
hisz a 0–90 fok tar to mány ban kell gon dolk od nunk. 15 fok ra a bí bort, 75-re a
ci án szín ki vo natot for gat ják el. A leg vil á go sabb, le gke vés bé zavaró sár ga a le he -
tô legtávolabbra ke rül a bí bor tól, így el for ga tási szö ge 0 fok lesz. Ezt mond ja
az el mélet. Most a 0 fok a ma te ma ti ká ban és a szá mí tás tech nik á ban szo ká sos
mó don az x ten gely po zi tív fe le és a po zit ív for gá si rány el len té tes az ór amu ta -
tó já rá sá val. Az elm é le ti rá csel for ga tási szö gek et a 10. táb lá zat fog lal ja össze.

A sár ga szín ki vo nat 0 fo kos el for gatá sá val nin csen problé ma, hisz ezt az ese -
tet a fek e te-fe hér lé zer nyomt a tás nál – mint kin du ló alapot – meg tárgy al tuk már
a feke te szín ki von at 45 fo kos el for gat á sá val együtt. Utóbbi tá rgy alá sa kor áll apí -
tot tuk meg, ho gy a di gi tál is kor lát ból adó dó an az elfo r ga tott rács rács sûrû sé ge
meg vál to zik az el nem for ga tott hoz ké pest. Ép pen azért, mert a fek e te szín kivo -
nat (a ma ga 45 fo kos rá cself or ga tásá val) szin te min de nfé le nyom ta tás nál je len
van (csak a pusztán két di rekt szín bôl ál ló mun kák nál nem szokásos), a DTP-s
prog ra mok a rács sû rû ség meg adá sak or en nek a színk i vo nat nak az lpi ér té két ké -
rik be, és a több i ét eb bôl az ér ték bôl sz á mol ják vissza. A ci án és a bí bor 75,
il let ve 15 fok os analóg rá cso zás nál szo kás os el for gatá sai egy más tü kör ké pei a
feke te szín ki von at 45 fo kos rá cselfo r ga tá sára vo natk o zó an, éppen ezért ele gen -
dô az egyik ese tet l etá r gyal ni, a má sik ebb ôl a 45 fokra va ló tük rö zés sel szár -
maz tat ha tó. A di rekt szín ek elv ben 30, il let ve 60 fok os el for ga tá sai közül is elég
az egyik di git á lis pár já nak meg tár gya lá sa, mert a má si kat itt is a 45 fokra va ló
tükrö zés ként kapj uk meg.
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Színkivonat neve Rácselforgatás szöge
cyan (cián) 75°
magenta (bíbor) 15°
yellow (sárga) 0°
key (fekete) 45°

10. táblázat 
Az egyes színkivonatok 
elméleti 
rácselforgatási szögei



Mint ar ról már szó volt, a di gi tá lis kor lát a rá csel forg a tás nál azt jele n ti,
hogy a r ács el for gat ás szö ge az egész ol da lon ki fesz í tett, a fel bon tás (dpi) által
meg ha tá ro zott sû rû ségû, vízsz in tes és füg gô le ges egye nese k bôl ál ló kép zel et beli
há lóh oz vi szo nyít va nem le het akár mek ko ra szö gû. Csak olyan el for ga tá si szögek
le het sé ges ek, amel yek nek tange n sei kis egész szá mok (le he tô leg 10 alatt) há nya -
do sa i ként ál lít ha tók elô, hisz jobb ra és fel fe lé is csak egész szá mú lé pcsôt halad -
ha tunk a felbo n tás ált al ki fes zí tett há lón, hogy meg kap juk az el for ga tott rács -
cella ol dalh osszát. Ez egy ben azt is jel en ti, hogy a rács sû rû ség sem leh et
akár m ek ko ra, csak a há ló és az el for ga tási szög ál tal meg hatá ro zott ér té kek va -
la me lyi ke. A 11. táb lá zat 45 fo kig mu tat ja a kis eg ész szám ok há nya dosa ként
elôálló leh et sé ges r ács el for gat á si szög ek kö zül azo kat, ame lyek 10 és 20, il le tve
25 és 35 fok kö zé es nek (kö zel az ideál is hoz), vala mint a 45 fo kot. A 45 fok
fö lötti szö gek et ép pen a 45 fo k ra való tük rö zés ként (ôket 90 fok ból ki von va)
kap juk meg.

Táb lá za tunk ból egy részt a ha gyo má nyos szö gek hez (15 és 30 fok) leg köze -
leb bi ér ték e ket kel le ne ki vá lasz tan unk, má srészt ar ra is gon dol nunk kell, hogy
a ki vá lasz tott szögn él mi nél több egész ele mi pontból ál ló ol da lhosszú sá gú el -
for ga tott rácsc el lát tud junk ki alak í ta ni a 2–16 ele mi négy zet kö zöt ti tar to mány -
ban, hogy ké pe sek le gyünk ne csak a le vi lágí tás, de a szí nes nyom ta tás igé nye -
inek ki elé gí tés é re is. Utób bi felté telt azok a kis egész szám ból ál ló számp á rok
elé gí tik ki, am e lyek egy sze rû sít he tôk. A 11. táb lá zatban a 15 fok kör nyé kén
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Befogók A szög Rácselforgatás
aránya tangense szöge

2/10=1/5 0,2000 11,31°
2/9 0,2222 12,53°
2/8=1/4 0,2500 14,04°
2/7 0,2857 15,94°
3/10 0,3000 16,70°
3/9=1/3 0,3333 18,43°
5/10=1/2 0,5000 26,57°
5/9 0,5555 29,05°
4/7 0,5714 29,74°
6/10=3/5 0,6000 30,96°
5/8 0,6250 31,90°
6/9=2/3 0,6667 33,69°
7/10 0,7000 34,99°
10/10=1/1 1,0000 45,00°

11. táblázat 
Kis egész számok 
hányadosaként elôállítható 
tangensû 
rácselforgatási szögek



sze rep lôk kö zül ezek a 2/8 a ma ga 14,04°-os, és a 3/9 a 18,43°-os el for ga tást
je len tô szö gé vel. A 2/8=1/4 ál tal meg ha tá ro zott szög lé nye ges en kö ze lebb van
az ide á lis 15 fo k hoz, a szakma még is a 3/9=1/3-ot vá lasz tot ta, va ló szí nû leg azért,
mert az 1/3 öt lép csôt biz tos ít (öt rácsc el la mér e tet ad), míg az 1/4 csak né -
gyet, va la mint az el forg a tott 15-ös oldal hosszús á gú cella mé rete (15,81) kö ze -
lebb van az ide á lis 16-hoz, mint az el for gat ott 16 ele mi négy zet oldalhosszú
(16,49). Az 1/4-es el for ga tás melle tt szólna még az a tény, hogy ez az el for -
gatás rács cel lamé re ten ként egy rács pont mát rixs zal le ír ha tó, míg az 1/3-os el for -
gat ás csak ket tô vel. Az el mondo t ta kat mu tat ja be a 82. áb ra.

A 11. táb láz at 30 fok kö rü li elf or ga tási ér té keit vi zs gál va a leg jobb kö ze lí -
tést (29,74°-ot) a 4/7 lép csô ad ja, de ez nem egy sze rû sí t he tô, csak két rács cella -
mé retet ad a 2–16 elemi négy zet tar tom ány ban. Az 5/10-es lép csô jól egy sze -
rû sít he tô, sok rács cellamé re tet ered mén yez, de elfo r ga tá si szö ge, a 26,57° túl
közel van az 1/3-os lép csô 18,43 fo ká hoz. Ma rad a má sik jól egy szerû sít he tô
le he tôség, a 6/9-es lép csô a ma ga 33,69°-os el for ga tá si szö gé vel és az öt rácscel -
la mére té vel. Azt hi szem, hogy az 1/3 (18,43°) lép csô vá lasz tá sá ban nagy sze -
rep et ját szott, hogy pár jak ént a 2/3 (33,69°) jö het szó ba. A 83. áb ra a 2/3
(33,69°) lép csô jû el for ga tás rács cel la kép zé sét mut at ja be.

128

82. áb ra 
Az 1/4 (14,04°) és az 1/3 (18,43°) lép csô jû el for gat á sok le het sé ges rács cell ái



Össze fog lal ás kép pen azt mond hat juk, hogy a moar é -min tá zat mi ni ma li zá -
lása mia tt szüks é ges elm é le ti szín ki vo na ti rá csel for ga tá si ér ték e ket a klasszikus
(fényk é pé szeti, an a lóg) rács kép zési mód szer min den tov áb bi nél kül meg va lósít -
hat ta. Dig i tá lis rács kép zés kor azon ban nem for gath a tunk el akár mil yen szög gel
egy-egy szín k ivo na tot, ha nem csak a felb on tás ál tal megh a tá ro zott há lón lép -
kedhe tünk úgy, hogy az el forg a tá si szög tan gen sét meg ha tá ro zó füg gô le ges és
vízsz in tes be fogó kis egész szá mú elemi négy zet, cel la ol dal hosszú sá gá val egyez -
zen meg, és lehetôleg közel le gyen az elmé le ti (an a lóg, fényképészeti) el for ga -
tá si szö gek hez, ugyan ak kor mi nél na gyobb szá mú rács cel lamé re tet biz tosí t son
a 2–16 ele mi négyzet ta r to má nyon be lül. Ugy an is min den rács cellamé ret (rácsál -
lan dó) egy ér tel mû en meg ha tá roz egy va lóban vá laszt ha tó, di git á li san meg va ló -
sít ha tó rácssûrûséget (lpi ér té ket) az adott fel bon tás hoz (dpi ért ék hez). Márpe -
dig er re a szín es nyom ta tás nál ép púgy szüks é günk van, mint az egyes
szín ki vo na tok le vi lá gít á sa kor.

A 82., 83. és a hozz á juk ha sonló ki né zetû áb rák nem ha tá rozz ák meg a
pon tos rács cellamé rete ket, azok lehetséges ér té keit a fel bontás ál tal me ga dott
ele mi négy ze tek ben szám ol ják ki. Pél dául a 83. áb ra azt mut at ja meg, ho gy az
el mé le ti 30 fo kos el for gat ás a di gi tál is gya kor lat ban 33,69°-ot je lent, és az öt
fé le megv a ló sítha tó rács cel lamé ret kö zül a leg ki sebb re a hár mat jobb ra, ket tôt
föl lép csô alap ján a Pi tago rasz-té tel szer int a rá csál landó (r) az

r2 = 32 + 22 = 9 + 4 = 13

össze függés alap ján szá mol ha tó. Gyö köt von va
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83. áb ra 
A 2/3 (33,69°) lép csô jû el for ga tás le hets é ges rács cel lái



r = 3,60555127

ele mi négy zet. A nagy obb rács cel lamé re tek en nek 2-sze res, 3-szo ros, 4-sze res és
5-szö rös ér té kei. A ka pott eredm ény egy arány szám, így füg get len a konkrét
fel bon tás tól (dpi ért ék), azaz belôle bár mi lyen fel bon tás mel lett a meg va lósí t -
ha tó rács cel lamé ret ugya núgy szá mol ható. Példá ul 1200 dpi fel bon tást fel té te -
lez  ve egy elemi négyzet, cel la old al hossza

e = 25,4/1200 mm, azaz 0,02116667 mm lesz.

A leg ki sebb rácsc el la mér e te, vagy is a leg kis ebb rács ál lan dó te hát az R=r·e
alapj án

R = r·e = 3,60555127·0,02116667 = 0,07631750 mm,

ami bôl né mi egy sz e rû sí tés után a leg na gyobb rács sû rû ség re (Rs, az az lpi ér ték)

Rs = 25,4/R = 25,4/r·e = 25,4/(r·25,4/dpi) = dpi/r

adó dik. Ez most Rs=332,82011824 lpi. Egész ér ték re ke re kítve 333 lpi. En nek
még a fe le, har ma da, neg ye de és ötöde vá laszt ha tó és való sít ha tó meg az öt
rácsc el lamér et nek meg fel e lô en.

Mindez egy rö vid pél da vo lt a le het sé ges rács sûrû ség ér té kek szám í tá sá hoz.
Az át la gos fel hasz ná lót in kább az érde k li, hogy mek kora rácselforgatási szö get,
és rács sûrû ség ért é ket írj on be egyes szín k ivo na ta i hoz adott fel bon tás mel lett.
Az egyes szín ki von a tok hoz választandó le het ség es rá csel for ga tá si szö ge ket di gi -
tá lis rá cso zásnál a 12. táb lá zat tar tal maz za.

Az egyes szín ki vo na tok ra vo natko zó ed digi er ed mé nyei n ket a 13. táb lá zat
fogl al ja össze. Tart al maz za a digitális r ács el for gat ás szö gét, va la mint azok at a

130

Színkivonat Analóg Digitális
neve rácselforgatás rácselforgatás

szöge szöge
cian (cián) 75° 71,57°
magenta (bíbor) 15° 18,43°
yellow (sárga) 0° 0,00°
key (fekete) 45° 45,00°
elsô direkt szín 30° 33,69°
második direkt szín 60° 56,31°

12. táblázat 
Az egyes színkivonatok 
analóg és digitális 
rácselforgatási szögei



re la tív – elemi négy zet ben me ga dott – rács cellamé re tek et, ame lyek az adott szög
es e té ben megva ló sít hat ók. Így könnyen k ivá laszt hat ók az eg yes szín ik vo natok
rácsce l lamére tei közül azok, ame lyek egy máshoz leg köz e lebb van nak és így soro -
zat ba re n dez he tôk. Emel lett a táb lá zat meg ad ja még min den egyes eset hez a
meg jel e nít hetô árn ya lat lép csôk szá mát.

Tábl á za tunkb ól azt lát ha t juk, hogy a cián és a bí bor 5-5, a sár ga 16, a fe -
ke te 11, míg a két dir ekt szín ugyan cs ak 5-5 meg va ló sít ha tó rácscellamére t tel
ren delk e zik dig i tá lis rá csel for ga tás kor. Fekete-fe hér lé zer nyom ta tó val nyom tat -
va, il let ve szürk e ár nya la tos munkát le vil á gít va ki hasz nál hat juk a fe ke te szín ki -
vo nat összes rács kép zé si le he tô ség ét. Pon to sab ban ek kor is csak azo kat, ame -
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Színkivonat Digitális Relatív Megjeleníthetô

neve rácselforgatás rácscella- árnyalatok

szöge méret száma

cian (cián) 71,57° 3,1623 11

6,3246 41

9,4868 91

12,6491 161

15,8114 251

magenta (bíbor) 18,43° 3,1623 11

6,3246 41

9,4868 91

12,6491 161

15,8114 251

yellow (sárga) 0,00° 2 5

3 10

4 17

5 26

6 37

7 50

8 65

9 82

10 101

11 122

12 145

13 170

14 197

15 226

16 257

Színkivonat Digitális Relatív Megjeleníthetô

neve rácselforgatás rácscella- árnyalatok

szöge méret száma

key (fekete) 45,00° 2,1213 5

3,5355 13

4,9497 25

6,3639 41

7,7781 61

9,1923 85

10,6066 113

12,0208 145

13,4350 181

14,8492 221

16,2634 265

elsô direkt szín 33,69° 3,6056 14

7,2111 53

10,8167 118

14,4222 209

18,0278 326

második direkt szín 56,31° 3,6056 14

7,2111 53

10,8167 118

14,4222 209

18,0278 326

13. táblázat 
Az egyes színkivonatok 
digitális rácselforgatásának 
jellemzô adatai



lyek a fel adat szem pont já ból kel lô szá mú ár nya lat ki nyom ta tá sát biz to sít ják szá -
munk ra.

Szín es nyom ta tás kor, le vi lá gí tás kor azon ban a ci án és a bíbor, va la mint az
eset le ges dir ekt színek 5-5 le het séges rá cs kép zési ér téke les zû kí ti a sár ga és a fe -
ke te szín ki vo nat le he tô ség e it is. A ci án és a bí bor el sô két rácsc el lamér e te oly
kicsi, hogy a meg jel e nít he tô árnyalatok száma ret ten tô ke vés, gya kor la ti lag ez
a két ért ék nem hasz nál ha tó. Il let ve a má so dik sor még fel hasz nál ható kis fel -
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Színkivonat Digitális Relatív Megjeleníthetô Rácssûrûség Rácssûrûség Rácssûrûség Rácssûrûség

neve rácselforgatás rácscella- árnyalatok 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 2400 dpi

szöge méret száma felbontáshoz felbontáshoz felbontáshoz felbontáshoz

elemi négyzetben lpi lpi lpi lpi

cian (cián) 71,57° 6,3246 41 47,43 94,87 189,74 –

9,4868 91 31,62 63,25 126,49 252,98

12,6491 161 – 47,43 94,87 189,74

15,8114 251 – 37,95 75,89 151,79

magenta (bíbor) 18,43° 6,3246 41 47,43 94,87 189,74 –

9,4868 91 31,62 63,25 126,49 252,98

12,6491 161 – 47,43 94,87 189,74

15,8114 251 – 37,95 75,89 151,79

yellow (sárga) 0,00° 7,0000 50 42,86 85,71 171,43 –

10,0000 101 30,00 60,00 120,00 240,00

13,0000 170 – 46,15 92,31 184,62

16,0000 257 – 37,50 75,00 150,00

key (fekete) 45,00° 7,7781 61 38,57 77,14 154,28 –

10,6066 113 28,28 56,57 113,14 226,27

13,4350 181 – 44,70 89,32 178,64

16,2634 265 – 36,89 73,79 147,57

elsô direkt szín 33,69° 7,2111 53 41,60 83,21 166,41 –

10,8167 118 27,73 55,47 110,94 221,88

14,4222 209 – 41,60 83,21 166,41

18,0278 326 – 33,28 66,56 133,13

második direkt szín 56,31° 7,2111 53 41,60 83,21 166,41 –

10,8167 118 27,73 55,47 110,94 221,88

14,4222 209 – 41,60 83,21 166,41

18,0278 326 – 33,28 66,56 133,13

14. táblázat 
Színes lézernyomtatáshoz és levilágításhoz használható színkivonati rácsértékek



bont ás sal (300 dpi) rend el ke zô színes ny om ta tásh oz. Ko moly mun ká ra ma rad
teh át há rom le he tôs é günk, ami egy köz epes, egy jó és egy ki váló min ô ség nek
fe lel meg. Eh hez a há rom ér ték hez ke ll meg ke resn ünk a hoz záj uk leg kö ze lebb
ál ló sárga és fe ke te szín ki vo nati rács cel lamé re te ket, ho gy a di rekt szín ek kel
ugyan ezt té ve meg ad has suk a szí nes nyom ta tás, l evi lá gí tás szín kivo na ton ként
össze tar to zó értékeit. Ezek bôl az adat ok ból az tán a fel bon tás (dpi) meg adá sa
után az ah hoz szín ki vo na ton ként tar to zó rács sû rû ség az el ô zô példa alap ján már
kö nnyen szá mít ható. A 14. táb lá zat az így meghatározott ér té ke ket tar talmazza.

Az adott fel bon tás hoz vá laszth a tó rács sû rû ségér té kekre az egyes prog ra mok
be ál lít ó táb lái is ad nak aján lás o kat. Ér de mes meg fog ad ni ôket, hisz nem bizt os,
hogy az adott nyomta tó, l evi lá gí tó le írá sa (PPD fájl) az el mé let i leg leh et sé ges
összes rács cellamé rethez tar tal maz rács pont mát ri xok at, márp e dig csak olyan
rács sû rû ség vála szt ha tó, ame ly hez lé tezik rács pont mát rix is. A rácsp ont mát rix
ol yan szám hal maz, amely azt mond ja meg, ho gy az il le tô rács cel la adott rács -
pontal ak já hoz az egyes ele mi pon to kat, négy ze te ket mi lyen szür ke sé gi foknál
ke ll be kap csol ni. Rács pont mát rix te hát min den szín ki vo nat minden egyes rács -
cel lamé ret é hez kés zül, azok min den egyes rács pont alak já hoz, sôt az ol yan rá -
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csok nál, ame lyek két fé le mé retû (alakú, el e mi négy ze tek sz á má ban kü lön bö zô)
rács cel lá ból épüln ek fel (pl. a fe ke te szín ki vo nat 45 fok el for ga tá sú rács cell ái),
ott mind két cel lá hoz kü lön-kü lön rác spontmá t rix tar to zik.

A 84, áb ra a sárga szín ki vo nat hét szer hét ele mi négy zet bôl ál ló, hag yo má -
nyos rács pont ja i nak ké pét mu tatja be 50%-os fede tt sé gig rész lete z ve, hisz afö -
lött in verz be vált a kép. A rács pont mát rix is csak 50%-ig tar tal maz ért é ke ket.

A szür ke ár nyal a tos ké pek, oldal al ko tó ele mek 256 fo ko zat ban tar tal maznak
át me ne tet a fe hér és a fe kete köz ött a 255–0 szám tart o mány ban. A 255 a fe -
héret, a 0 a fek e tét jel en ti. Ami kor a rács cella nem kép es ennyi ár nyalat meg -
je le nít é sé re, ak kor egyen le te sen ki kell osz tani az egyes rács pontmé ret tel meg -
je le nít he tô árny a la tér té ke ket. A 84. áb ra pél dáj án a 256 dar ab szürke fo ko zat ra
mindössze 50 rács pontmé ret jut, hisz a 7◊7 elemi pon tot tar tal ma zó rács cel lá -
val mind össze 50 ár nya lat je len ít he tô meg. Így aztán egy rá c spontmé ret re
256/50=5,12 szür ke ségi fo ko zat jut. En nek köv et kez téb en egy-egy rács pont -
méretre öt-öt szür ke ségi fok o za tot osz tunk ki, és a hat fö lös leg et a tel jes
tartományban egyenletesen sz é toszt va idônként hat szür ke ségi fok o za tot kép vi -
sel egyet len rács pontmé ret, amint az a 84. áb rán is lát ha tó. A sár ga szín ki vonat
7◊7 el e mi négy ze tet össze fo gó, hag yo má nyos rács pont al a kú rács pont mátr i xa
tu laj don képp en a 84. ábra ké pi és sz á ma da tait rendezi mát rix alak zat ba.

A gr a fi kai progr a mok rács szá mító ré sze ké pes tet szô le ges szög gel el for ga tott,
tet szô le ges (de egy nél nag yobb egé sz) ele mi né g yzet ol dal hosszú sá gú rács cel lák
ki ala kí tá sá ra. E rács cel lák ba me nüj ük ben vá laszt ha tunk rács pont ala kot. Ez azt
je len ti, hogy a progr a mok fel ké szültek a színkivonatonként 8 bitn él na gyobb
szín mély sé gû ké pek, ol dal al ko tó ele mek ke ze lé sé re is, azo n ban a hard ver egye -
lôre nem bír ja az ilyen szín mély sé gû il luszt rá ciók fel dol go zá sát. Kör ül be lül
ennyit il lik tud nunk a rács kép zés rôl.

SZÍN KE ZEL ÉS (CO LOR MA NA GE MENT)

A szín ke ze lés el mé le té rôl a har ma dik kö tet ben volt szó. Most rö vid en csak
annyit, hogy min den ki tud ja: a mo ni to ron lá tott szín ek kis sé más ok leszn ek a
szí nes tin ta sug a ras nyom tat ón, mó do suln ak szí nes lé zern yom ta tás kor, más lesz
a szín az ana lóg pró ba nyo ma ton és me gint más a nyom dáb ól ki ker ü lô vég -
termé ken. Az el té rése ket a gr a fi kus, ope rá tor csak több év ta pasz ta la ta alap ján
tud ja kor ri gál ni, fi gye lem be ven ni. A szín ke ze lés hi va tott ez en szín be li mó do -
su lá sok csök kent é sé re, sôt meg szün te té sé re. Mind en ki szí ves fi gyel mé be aján -
lom kü lön ö sen a Pho toshopr ól szóló ké zi köny vek színke ze léss el fogla l ko zó ré -
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szét. Most csak a már tár gyalt DTP-s prog ra mok Print uta sí tá sában sze rep lô
le he tô  sé ge ket vizs gál juk meg.

Bár mely DTP-s prog ra mot hasz nál juk is, a Pr int utas í tás Co lor Mat -
ching abla ká ban – amennyib en elô zô leg szín es lé zer nyom ta tót vá lasz tot tunk
ki – a Print Co lor sor ban élô vé vá lik a Co lor Sync Co lor Mat ching lehe -
tô ség vá lasz tása. Ezt vá lasztva be kapcs ol juk a ColorSync ren dszer színk e ze lé sét.
A be ál lítá si le he tô ség e ket a 85. áb ra muta t ja be. A Print Co lor (nyo mat szí -
ne) sor ban a le nyí ló me n übôl a Co lorSync Co lor Mat ching (a Colo rSync
re n dszer össze il lô szí nek) leh e tô sé get vá laszt va igény be ve het jük a Co lorSync
rend szer szín egyez te tô szol gálta tá sa it.

Az In tent (cél) sorb an öt vá lasz tá sunk van. Ami kor egy tá gabb, több színt
ta r tal ma zó szín tér bôl egy szû kebb szín térbe ala kít juk át munká n kat, ak kor a
szí nek egy ré sze el vész. Az át a la kí tás mik ént jét ve zé rel het jük itt. Az Auto se -
lec ti on (auto ma ti kus ki vá lasz tás) ne véhez hí ven au to ma ti ku san dön ti el, hogy
az ol dal me ly ele me i re, ré szeire al kal mazza a szín korre k ci ót. A Per cept u al mat -
ching (sza bad szem mel ész re ve hetô ré szek korrekciója, össze il lesz té se) csak az
ol dal azon ré szein vé gez kor rek ciót, ahol az el tér é sek sza bad szem mel is ész re -
ve he tôk. Vál asz tá sa pixe les ké pet is tar talm a zó mun káknál ja vaso lt. A Re la ti -
ve co lor met ric (re la tív szín kor rek ció) vá lasz tás a tel jes ol da lon re la tív mó don
(a kis el té ré sek nél ke vés bé avat ko zik be, a na gyok nál job ban) igyeks zik ki -
egyenlíteni a szín e ket. Ve k to ros il luszt rá ci ók hoz ez a jó vá lasztás. A Sa tu ration
matching (te lí tett ség sz e rin ti össze il lesz tés) a szí nek te lí tett sé gét ve szi alap ul,
és eszer int il lesz ti össze ôket, hasz nál a ta gra fi kon ok hoz, táblá za tok hoz aján lott.
Ak kor vá laszt juk, ha font os, hogy az oldal te líte tt szí nei me gôrz ôd je nek. Az Ab -
so lu te co lor met ric (ab szol ut szín kor rek ció) min den szín nél egy át lag ér ték -
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kel kor ri gál. Gyors, de nem ad túl jó ered ményt, vá lasz tá sa in kább a mind össze
né hány színt tar tal mazó mu n kák hoz (pl. emb lémák) ajánl ott.

A Prin ter Pro fi le (nyom ta tó pro fil) sor két rá dió go mb ja köz ül az el sôt
Use Co lorSync Ou t put Pro file (vá laszd az Col orSync rend szer kime nô pro -
fil ját) ak kor hasz nál juk, ha nem is mer jük (nem tud juk mely ik az, vagy nincs
meg) nyomt a tónk ICC profilját. Ekk or, ahogy a sor alat ti fi gyel mez te tô szö veg
mondja, egy álta lá nos CMYK pro filt hasz nál a szín egyez te tô rend szer. Amennyi -
ben is mer jük nyom ta tónk ICC pro filját, úgy vá lasszuk a má so dik rá di ógombot,
és a le nyí ló lis tában ál lít suk be nyom ta tónk vi selke dé sét leíró ICC prof ilt.

A DTP-s pro g ra mok kö zül a Word egyik vá l to za ta sem fogl al ko zik nyom -
ta tás kor a színk e ze lés sel. Az 5.5-ös Pho tos hop mind össze annyit tesz, hogy a
Print pa rancs má sod ik, a prog ram hoz tar tozó ab la káb an be kap csol hatj uk a
PostSc ript Color Ma na ge ment kap csol ót (lásd 33. ábra), en ged élyez ve ez -
zel a szín kez e lést, amely nek b eál lí tá sa it a Fi le menü Co lor Set tings pont já -
nak ab la ka i ban hat á roz hatj uk meg.

Az Adobe Pho tosh op 6.0.1 Print pa ran csán ak má sod ik, a progra m hoz tar -
to zó ab la ka már több le he tôs é get biz to sít a szín ke ze lés be ál lítá sá ra, lá sd a 34.
ábr át. A két rá dió gomb ál tal vá laszt ható leh tôs ég azon ban a prog ram Edit me -
nü jé nek Co lor Set tings… pont já ban nyí ló ab lak ban ál lít ha tó be. Az Il lust -
rator 8.0 Pr int pa ran csa egy ál ta lán nem fogl al ko zik a szín ke ze lés sel, an nak mi -
ként je a prog ram Fi le me nü je Co lor Set tings… pontj á nak vál asz tá sak or
ki nyí ló be áll í tó ab lak ban ha tá rozh a tó meg. A ké zi könyv ek minden be ál lí tást rész -
le te sen is mer tet nek.

A Free Hand 9.0.1-bôl törté nô szí nes lé zer nyomt a tás kor a Print pa rancs
második, a prog ram be ál lí tás a it mutató ab lak á ból (lásd 38. áb ra) a Co lor
Mana ge ment gomb ra kat tintva ér hetjük el a szín ke zel ést. Ugya ner re az er ed -
ményre jut unk ak kor is, ha a Fi le me nü Pre fe ren ces pont ján ak ab lak á ban a
Co lors ka tegó ri át vá laszt juk. A 86. áb ra a sz ín ke ze lé si stra té giák kö zöt ti vá -
lasz tá si leh e tô sé gei n ket mut at ja be. Eze ket az iro da lom jegyz ék ben is sze replô
Fr e e Hand 10 ké zikö nyv magy ar nyel ven rész le tes en is mer te ti. Kö zülük most
csak a Ma cin tos hon leggyakrabban hasz nált App le Co lorSync™ vá lasz tást
mu ta tom be. (Windowsban ez a be állí tás nincs, he lyet te a Ko dak Di gi tal Scien -

136

86. áb ra 
A Fre e Hand 9.0.1 
Co lor Ma na ge ment Pre fe ren ces
ab la ka



ce le he tô sé get hasz nálj ák ugya nezzel a két kapc so ló val.) Két je lö lô négy ze tet kap -
csol hat unk be. A Co lor ma na ge spot co lors négy ze tet be kapcs ol va a CMYK
szí nek melle tt mun kánk di rekt sz í ne it is kez el jük. A Re bu ild Co lor Tab les
négyzet be kapc so lá sakor fe lül ír juk a színt áb lá kat, az az az ala pért el me zett szín -
táb lás be ál lítá sok he lyett a Se tup gomb be ál lí tó táb lá ján (lásd a kö vetk e zô, 87.
ábr át) a Ba sic (kez dô) be ál lítá sok és az Ad vanc ed (ha la dó) b eál lí tá sok lesz nek
akt ívak, érv é nye sek.

A Se tup gomb meg nyo má sá ra nyílik ki a 87. áb rán lát ható Co lor Ma -
na ge ment Se tup ab lak, ahol a színke ze lés al ap ve tô be áll í tá sai ta lál ha tók. A
Basic (kez dô) részb en négy leny í ló me nüs vá lasz tá si lis tából ál lít hatjuk be a kí -
vánt ér té ke ket. A Mo ni tor sor ban kép ern yônk ICC pro fil ját vá lasztha t juk ki.
Amennyi ben mo nit o runk nem sz e re pel az áb ra jobb szél én lát ha tó lis tá ban, úgy
vál asszuk az sRGB Pro fi le (stan dard RGB pro fil) vagy a De fa ult (ala p be ál -
lít ás) le he tôsé get. A Mo nit or si mul a tes (kép ern yô-szi mu lá ció) sorban há rom
vála sz tá si le het ô sé günk van. None (nincs) kép er nyô-szimu lá ció, ek kor a mo ni -
tor a sa ját színp ro fil ja sze rint je le níti meg az RGB szín e ket, a CMYK szí ne ket
pe dig az ak tuá lis nyom tató színp ro filja al ap ján mu tat ja meg. Hasz ná lata we bes
munk ák ese tén ja vall ott. A Compo si te pri n ter vál asz tá sak or a mon i tor a kom -
po zit nyom ta tás szí ne it ut á noz za, a Se para ti ons pr in ter-t vá lasztva pe dig a
CMYK színb on tá sú nyom ta tás szí neit mu tat ja meg nek ünk. A Se pa ra tio ns
print er sor ban vá laszt ható ki a nyomt a tó színp rof il ja. Az Int ent (cél) né gy
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vá lasz tási le he tô sé get ad. A Per ceptu al a sza bad szem mel is lát ha tó ré szek kor   -
rek ci ój á ra he lye zi a szí ntérko n ver zió kor rek ci ó já nak hangs ú lyát. Vá lasz tása
pixeles ké pe ket ta r tal ma zó mun kák hoz aján lott. A Re lat i ve Co lor met ric vá -
lasz  tás ve k torg raf i kus mun kákh oz ja vas olt. A Sa tu ra tion le he tô ség a szí nek
tel í tett ség ét igyek szik me gôriz ni a szín térkon verz ió so rán, ez ért alkal ma zá sa szí -
nes táblá za to kat, gra fi ko no kat tar tal ma zó mun kákh oz cél sz e rû. Az Abso lu te
Co lorme t ric sor vá laszt á sá val a szí neket ab szo lút mó don igyek szünk meg tarta -
ni a szín térkon verz ió so rán. Ez ért szín he lyes emblé mák ké szí tés é hez aján lom
hasz nál a tát.

Az Ad van ced (ha ladó) rész a Co m po si te si mu la tes se pa ra ti ons (a kom -
po zit nyomta tás szim u lál ja a szín re  bon tott nyomt a tást) kap cso lóv al kezdô dik.
A négy ze tet be kapcs ol va a kom po zit nyom ta tás a szín re bonto tt CMYK nyom -
ta tás sz ínp ro fil ja alap ján tör té nik, és élô vé vá lik a Co m po si te prin ter (kom -
po zit nyomta tó) sora, ahol an nak színp ro fil ját vá lasztha t juk ki a le gör dü lô lis -
tá ból. A De fa ult RBG ima ge so ur ce (RGB ké pek kez de ti for rá sa) sor ban
ad ha tó meg az RGB mó dú ké pek hez kap csolt színp ro fil – a ké szí tés ük kor, re -
tus á lá sukkor ha sz nált mo nit or színp ro fil ja.

Ez zel a szí nes lé zer nyom tat ás ról sz ó ló feje zet vé gé re ér tünk.
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EGYÉB NYOM TA TÁ SI 
LE HE TÔ SÉG EK

Az ed dig tár gyalt szí nes tin ta su garas és pla kát nyomt a tás, va lami nt a fe ke te-
fe hér és szí nes lé zer nyom tat ás olyan me gje le ní té si for mák, amely e ket gyak ran
hasz ná lunk DTP-s mun kái nk ki vi te lez é se so rán. Most né hány olyan me gje le -
níté si meg ol dás kö vet kez ik, amel yet ritk áb ban ve szünk ig ény be ké per nyôn látha -
tó fájl ja ink kéz zel fog ha tó vá té te lé re.

NYOMTATÁS FÁJL BA

Amennyi ben olyan he lyen dol go zunk, ahol nincs meg, vagy nem mû kö -
dik, hi bás, ja ví tás alatt áll a haszn ál ni kív ánt nyom ta tó, de meg hajt ó ja, PPD
fájl ja te le pít ve van, te hát a nyom ta tó ki vá laszt ható és jel lemzô be ál lí tásai is ren -
delk e zé sünkre áll nak, cs ak ép pen maga a ké szü lék nem ér he tô el, nos ak kor
nyom ta tunk fájl ba. A fájlba tö r té nô nyomtatás elô nye, hogy csak ezt az egy da -
rab fájlt kell elv in nünk ar ra a helyre, ah ol mû kö dik egy haszn ál ni kív ánt tí pu -
sú nyomt a tó. Nem fe lejth e tünk ott hon egy il luszt rá ci ót vagy be tû tí pust stb.
sem, ami úja bb fordu lót ered mény ez ne a két mun k ahely kö zött.

Az új he lyen fáj lun kat be má sol juk egy gép wi ches te ré re, az ope rá ciós rend -
szer ben ki je löl jük, majd ki vál aszt juk a nyom ta tót, be ál lít juk a Pa ge Se tup, vala -
mint a Print uta sít ás pa ra mé ter e it, és máris in díth at juk a nyom ta tást. Mind eh -
hez ni ncs szük sé günk az al kalm a zói prog ram ra sem, mind ent az operá ci ós
rend szer ben csi nálu nk. A kí vánt nyom ta tást szol gál ta tás ként vég zô cég esetén
mi n dezt az ott dol gozó ope rá tor te szi meg he lyet tünk, mi majd csak a ki nyom -
tat ott ol da lakat és az áta dott adat hord o zót visszük el – fi ze tés után.

Fájl ba törté nô nyomt a tás kor, printfá jl ké szí té se kor mind ent ugya núgy csi -
ná lunk, mint nor mál nyom ta tás kor. Mind ös sze két kü lönb ség van. Amikor el -
érünk a Print ut a sí tás Sa ve as Fi le abla ká hoz (lásd a 88. áb rát), ak kor an nak
jobb fel sô sar ká ban a Dest i na ti on (cé lál lo más) so rá nak le gör dü lô me nüj é ben
a Prin ter-t Fi le-ra cse rélj ük. Ez zel párhuzamosan az ol dal jobb alsó sa r ká ban
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az ed dig Print feliratú gomb auto ma ti ku san Sa ve fe lir a tú ra vál toz ik, vagy is
nyom ta tás he lyett a be áll í tá sok után majd men teni fo gunk.

A For mat sor ban öt be ál lítá si le he tô ség ünk van. A PostSc ript Job és az
Acro bat PDF vá lasztása kü lön-kü lön meg ér egy mi sét, rész le te zé sük rôl ké sôbb,
a ró luk szóló fe je ze tekb en lesz szó. Ben nünk et most az EPS (En cap su la ted
PostSc ript, be ágyaz o tt PostSc ript) fájl írá sa ér de kel. A há rom leh e tô ség csak a
Pre view (né zô kép) form á já ban tér el. Az EPS Mac Standa rd Pre vi ew ak kor
vál aszt ha tó, ha a má sik gép – ahol nyom ta tunk majd – szin tén Ma cin tosh,
ugyan is ekkor csak a Mac OS ál tal hasz nált PICT for má tu mú lesz a né zôkép.
Az EPS Mac En han ced Previ ew ese tet ak kor válasszuk, ha PC lesz a nyom -
ta tó gép, mert ek kor fej lesz tett néz ô kép kés zül, a PICT for má tum mel lett meg -
ta lál ható le sz egy BMP kép is. Az EPS No Pre view le he tôs ég mun kánk hoz
nem ké szít né zô kép et, ak kor aj án lott, ha hosszabb, többol da las do kume n tum -
ról van szó.

A PostSc ript Le vel sor két rá dió gomb jáv al a PostScr ipt ol dal le író nyelv
kül ön bö zô szint jei, ver ziói kö zött vá laszt ha tunk. Ma már nyu god tan hasz nál -
hatjuk a fej let tebb Le vel 2 and 3 le he tôs é get, hisz na gyon ki csi a va l ószí nûs é -
ge annak, hogy olyan ôs kö vü lett el ta lál kozu nk, ame lyik csak a Le vel 1 szint et
ér ti.

A Da ta Form at (adatfor má tum) most csak AS CII kó do lá sú le het, a Binary
le he tô ség csak a PostScr ipt Job vagy az Adobe PDF fo r má tum vá lasz tá sa kor
lesz élô.

A Font Inc lu si on (fontbe á gya zás) sor négy vá lasz tást kí nál. A No ne
(nincs), már mint beág ya zás a fájl ba csak ak kor vá laszt ha tó, ha szö veg sincs, vagy
vek torg ra fi kus prog ra munk ban azt a né hány szót, ami munkánkban elô for dult,
már ré gen út vo nallá kon ver tál tuk. A mun káb an hasz nált All (összes) font be -
á gya zása, be épít é se EPS fáj lunkba a leggyak rabban haszná lt vá lasz tás. Mi n den
olyan eset ben ezt haszn ál juk, ha ak ár egy üres szó köz nyi sz ö veg is elô for dul
nyom tat ni kívánt mun kánkban. A más ik két le he tô ség az összes font beág ya -
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zá sa mel lett be ágy az za még a leg tö bb PostSc ript nyomta tó ban am úgy is meg -
ta  lál ha tó 13 stand ard font kész le tet, il let ve ezek hely ett a PPD le írás ban tá rol -
ta kat.

FÁJL BÓL FO TÓ

A di gi tá lis fény ké pe zôgé pek terj e dé sé vel és a sz á mí tó gép en, valamilyen
progra m mal kés zí tett, mû vé szi szín vo na lú ké pek szá má nak so ka so dá sa foly tán,
va la mint az an a lóg mó don ké szült ké pek neg a tív jain ak, di a po zit ív je i nek, na -
gyít á sa i nak di gi ta li zá lá sa kö vet kez té ben fel me rült az igény pro fi mi nô sé gû, nagy -
mé re tû, olyan fény ké pek – pap ír ké pek – ké szí tésé re, ame lyek alap ja di git á lis
fájl. Az eset le ges anal óg ere de tik (ne ga tív, di a po zi tív, pap ír kép) di gi ta li zálá sa a
kí vánt felb on tás ban és minô ség ben sí kág yas, dia- és dobsz ken ner ek kel már ré -
gen me gol dott fel adat.

A fotó mi nô sé gû tin ta su ga ras nyom ta tók A/3+ (330◊453 mm) mé ret ben
kép e sek fén yes, fél fé nyes vagy matt, fotópapír vas ta gsá gú (200–270 g/m2) hor -
doz ók ra nyom tat ni fe kete-fehér és szí nes ké pe ket eg ya ránt. A mi nôség olyan jó,
hogy szak em ber is cs ak ala po sabb, tü ze te sebb vizs gá lat után ké pes meg áll apíta -
ni: az adott kép nem ha gyo má nyos, ana lóg la bo rá lás, ha nem di gi tá lis nyom ta -
tás eredm é nye. Az A/3+ mé ret pe dig meg ha ladja a fo tó ki áll í tá so kon hasz nált
leg ki sebb, 30◊40 cm-es mé re tet. Mi vel a na gyobb mé re te ket pro du káló, úgy -
ne veze tt poszt er nyomta tók nem adnak a fo tó sok igén ye i nek meg fe le lô min ô sé -
get, ezért nagy mé re tû di gi tál is fény ké pek kés zí té sének meg ol dá sa a di gi tá lis fo -
tó le vi lágí tás.

Két oly an cé get is me rek, am ely a ha gyo má nyos of szet film mel lett fo tó papír -
ra is ké szít le vi lá gít ást fe ke te-fe hér, il let ve szí nes anyag ese té ben. A techn o ló gia
egyik fe lhasz ná lá si te rül e te a ha gyom á nyos fo tó na gyít á sok ki vál tá sa, sôt az ott
el ér he tô minô sé gi szin tek túl szár nya lá sa nagy ké pmé re tekn él is. Ma xi má lis an
904◊1129 mm-es mé ret ben le het így tök é le te sen fe dett, nagy fel bon tá sú, ja va -
sol tan kris tály ráccsal kés zí tett fo tó na gyí tást lét re hoz ni, min dig azon os mi nô ség -
ben. A hag yo má nyos ké pe red e tik rôl (pa pír kép, dia) kész ült di gi tá lis fájlokon
túl ter mé szet e sen leh e tô ség van ere de ti leg is di gi tál i san meg al ko tott mun kák
PostSc ript ál lom á nya i nak le vi lág í tá sá ra.

A beszk en nelt át né ze ti (le i ca méte rû 24◊36 mil li mé te res, vagy annál na -
gyobb, ne ga tív, il let ve po zi tív film) vagy rá né ze ti anyag fe ke te-fe hér eset ben 3600
dpi-vel, frek venc i a mo dulá lt (FM, kris tály, sztoha sz ti kus) ráccsal ker ül le vil á gí tás -
ra, de ofs zet film he lyett RC pap ír ra, tük rö zés nél kül, ere deti ál lásb an. An nak
kö vetk ez té ben, hogy a le vi lá gí tó fel bon tása na g yság ren dek kel na gyobb, mint (fe -
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ke te-fe hér film ese té ben) az ezüstsz em cse mé rete, ezért a nyo mat lénye ge sen fe -
lül múl ja a hag yo má nyos la bor le he tô ség e it, az ott elô ál lít ott kép mi nô ségét.

A di gi tál is fájl elôn ye a kép mó do sí tás ban rej lô le he tô ség ek vég te len tár há -
za, val a mint az, hogy az egy szer be ál lí tott és arch i vált kép bár mik or új ra az ere -
de tivel tö ké le te sen azo nos min ô ség ben meg is mé telhe tô. A di gi tá lis tech no ló gia
köve t kez té ben ezek a nag yí tá sok folt- és karc men te sek lesznek, hi szen Pho to -
shop ban vagy más pi xelgra fi kus pr og ram ban a leg ap róbb hi bák is kö nnye dén
re tu sálh a tók.

Kom po zit PostSc ript ál lomá nyok szí nes fo tó pa pír ra tör té nô le vi lágí tá sa is
me gol dott problé ma, akár az ered e ti nél 300 szá za lékk al na gyobb mé ret ben. Ez
a produktum ki vá ló an alk al mas ki állí tá si, pr e zen táci ós anya gok lét re ho zá sá ra.
Bár a tech nika nem azo nos az analó gp ro of el já rással, de szín he lyes ségé ben meg -
kö ze lí ti azt. A zárt tech no ló gia ré vén a vé ge redm ény karc- és por ment es lesz.
A kí ván a tos PostSc ript ál lo mány bár mely prog ra mmal lét re hoz ha tó, így bár mi -
lyen szám í tó gé pes áll o má nyunk ról ké szíthe tô ilyen nag yí tás.

A szí nes anyag 320 dpi fel bon tás sal, ha gyo mán yos fo tó pa pír ra ke rül le vi lá -
gí tás ra. A nyo mat ma xi má lis mé re te még a BB/0-ás mé ret nél (ez a leg na gyobb
pla kát mé ret, 1000◊1400 mm) is na gyobb, 1000◊1600 mil li mét er.

Ugyan csak ha gyo má nyos szí nes fot ó pa pírra vi lá gít le, de egy az egyes méret -
ben 200 dpi fel bon tá sú, RGB mó dú, TIFF for mátu mú ké pet kér, eb bôl in dul
ki egy, az ola szok ált al ki fej lesz tett el já rást ha sz nál va egy má sik stú dió. A képek
mé re te nag yobb fel bon tást meg ad va, de bi cu bic in ter pol á ci ó val is to vább növel -
he tô, akár az ere deti mé ret hús szo ros li ne á ris na gyí tá sa el ér he tô. Mi vel va ló di
fo tór ól, nem pe dig szí nes ofs zet nyoma t ról van szó, még a leg na gyobb mé ret ben
sem lesz sem mi fé le, kü lö nösen a vi lá gos képr ész le tek ben za va ró ro zet ta minta.

Akárme lyik tech nol ó gi át vá laszt juk ki, kív án ság ra ké pe in ket kü lön bö zô mi -
nô ségû hor do zókar ton ra ka síro z zák, fe lü le tét pe dig az eset le ges sé rü lé sek tôl meg -
vé den dô matt, fél fé nyes vagy fé nyes fó liá val be von ják, majd a mun kát a kí vánt
mér et re vág ják.

FILM KI ÍRÁS

Le tû nô meg ol dás, leg alább is egy re ke ves ebb igény van rá. A di gi tá lis kép -
kor szak kez detén bírt na gyobb je len tôsé g gel, mert az em berek, fô leg a pro fi
fotó sok dig i tá lis tech ni káv al ké szült ké pei ket, alk o tá sa i kat cs ak ak kor érez ték
iga zán biz ton ság ban, ha ren del keztek az ok ról egy hagyományos ne ga tív val, dia -
poz i tív vel is, amel yet aztán ha gyom á nyos, analóg mó don kész ült anya ga ik kal
együtt ke zel het tek.
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Ma már in kább csak a nagy kö zön ség am a tôr fo tó it, csa ládi ké pe it elô hí vó,
azok ról szí nes pap ír ké pe ket kés zí tô lab o rok ajá nl ják szolgá l ta tá saik kö zött a di -
gi tá lis fájl ból ké szült ana lóg nega tív vagy poz i tív elk é szí tését az on ügy fe le ik szá -
má ra, ak i ket már meg fer tô zött ug yan a di gi tá lis ex po ná lá si tech ni ka, de a fáj -
lok meg ôr zé séhez, sok sz o ro sí tás á hoz még nem ren del kez nek sz á mí tó gép pel,
szí nes tint a su ga ras nyom ta tó val.

A klasszik us di a ve tí tés, di apo rá ma kés zí tésének igé nye ind o kol hatja még a
digi tá lis fá jl ból ké szült di a po zi tív lét ét, de ez a mû faj is kih a ló fél ben van, il let -
ve mai di git á lis me gfe le lôje jó val szé le sebb sá von mo zog sze rény kép es sé gû ana -
lóg techni ká kat fel vo nulta tó elôd jé nél – szû kebb ér tel mû pár ját pr e zen táci ó nak,
a tá gabb ér tel me zé sût pe dig mul tim é di á nak hív juk.

Egy szó val a technológia ki ha lóban van, mert nincs rá igény. Nem tu dok
el kép zel ni olyan élet hely ze tet, am ely ben va lak i nek egy di gi tál i san lét e zô ál ló kép
ana lóg nyers anyag ra (ne ga tív, di a po zi tív) vi telé re len ne szük sé ge.

BETÛ KI VÁ GÁS

Ter mé sze te sen nem csak be tût, szö veget, ha nem bár mily en vekto ros áb rát,
alak za tot ki vág ha tunk ez zel a tech nik á val. Ma ga a vág ó ké szülék nagyon ha sonlít
egy poszte r nyom tat ó hoz, cs ak a nyom tat ó fej hel yett itt egy kés mo zog a vá gá -
si szé less ég ben jobb ra-bal ra, mi köz ben a fó lia és az ôt hor dozó pap ír egy henger
pal ást jának fe lü le tén szükség sze rint elô re-há t ra mozog. Mun ka köz ben a kés
sa ját tengelye kö rül el for dulva mi n dig e két moz gás egy ütt e sé bôl adó dó gör be
ép pen vág ott pont já hoz hú zott érin tô irá nyába áll be. A vá gá si szé les ség készü -
lék tôl füg gô en 30, 60, il let ve 120 cm. A vá gó ké szü lé ket a 89. áb ra mu tat ja be.

A dob for ma mel lett lé tez ik a síkp lot ter is, ahol a vá góf ej a kés sel együtt
egy sík mentén mo zog az ál ló fó lia vagy más ki vá gan dó anyag fö lött. Amíg a
dobplo t ter vé ko nyabb anyag ok vá gás á ra va ló, ad dig a sí kp lot ter vas ta gabb fó -
li ák, bôr, tex til stb. vá gá sát is le het ô vé te szi az itt be ál lí tha tó nag yobb kés nyo -
más sal. A dobp lot te rek ké s nyo má sa 40–200 g kö zött állítható a kés kop á sá tól,
éles sé gé tôl, val a mint a vá gan dó fólia vas tag sá gá tól füg gô en. A síkp lotte rek kés -
nyomá sa en nek több szö rö se is le het. A kés vá gá si sebes sé ge 50–100 cm/s kö -
zötti ér ték, de en nél lé nyeg e sebb ad at a kés gyor su lá sa, ami el ér he ti a 30 m/s2

ér té ket, vagy is a fö l di nehéz sé gi gy or su lás há rom szo ro sát is. Utóbbi adat a dob -
plott e rek re vo nat ko zik, hi szen itt cs ak a kis töm e gû kést és an nak to k má nyát
kell gyor sít a ni, míg a sík vá gó ké szü lé kek nél egy egész ko csi rend szert.

A vág ó ké szü lé ket ve zér lô cél progr am ból több is lé te zik a pi a con. Kö zös jel -
lem zôjük, hogy vek to ros EPS (.eps) vagy Ado be Il lust ra tor (.ai) for má tum ban
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fo gad ják az any a go kat. Ma ga a mun k afájl akár mel yik vek to ros raj zo lóp rog ram -
mal (Draw, Il lust ra tor, FreeH and) elk é szít hetô. Két do log ra kell ügyel nünk. Az
eg yik a szö ve gek út von al lá kon ver tá lása, ne hogy betûtípus-prob lé mák me rülj e -
nek fel. A másik do log az, hogy a ki vá gás ra kül dött gra fikát ol yan folt ok ból
kell fel épí ten ünk, ame lyek kör vo nal á nak nincs vas tag sága (li ne none be ál lí tás),
ugyan is a ki vágó a vo nal vas tag sá got nem ve szi fi gye lembe, szá má ra a von al vas -
tag ság ak kor is nul la, ha mi a le a dott fájl ban más érté ket ál lí tot tunk be. Ügyel -
jünk ar ra, hogy mun kánk ban két vá gá si vo nal egy mil li mé tern él job ban ne
köze lít se meg egy má st, mert az áb ra ki szedé sé nél az ilyen kes keny ré szek
könnyen el szak a dhat nak.

A le ad ott munk ák egy vagy több szín bôl ál lhat nak. Mi vel a k ivá gófó lia min -
dig egy szí nû, ezért a színre bon tást a kül dô fél nek akár ké zi mód szer rel kell el -
vé gez nie. Az egy es színek ki vá gá sa az adott szí nû fó li á ból vi szony lag gyorsan
megy. Sokkal to vább tart a kép alko tás ban nem sze rep lô fó li a rés zek, fol tok el -
tá vo lí tása. Ezt a mû ve letet min dig kéz zel vég zik kí vül rôl be fe lé ha lad va. A ka -
pott fájl ból egyér tel mûen ki de rül, hogy a leg kül sô ki vág ott folt kép alko tó eleme

144

89. ábra
Betûkivágó készülék



av agy sem. Inn en be felé ha lad va fel vált va minden má sod ik folt a le g kül sô vel
azo nos tul aj don ságú. A kép et al kotó fo l tok a hordo zópap ír on ma rad nak, a hát -
tér foltja it pe dig les ze dik, ahogy az a 90. áb rán lát ha tó.

A le sze dés esz kö ze a jó szem, a kel lô gya kor lat és egy kö zön ség es vá gó kés,
schn it zer. Ma ga a mû ve let egy meg leh e tô sen nagy mére tû – akár 4 m2-es – át -
vi  lá gí tóaszta lon tör té nik. Az áb rá kon be mu tat ott tig risfe jet fé nyes fe ke te fó liából
vág ták ki. A vá gá si von al ak kö vet é se ek kor a leg ne hez ebb, hi szen a fekete szín
nem en ge di át az asz tal fé nyét. A nem fe ke te fó liá kon át üt az alul ról ér ke  zô fény,
így ott könnyebb a vá gá si von al ak kö vet é se. A kész, kis ze dett tig ris fej a 91. áb -
rán tek int he tô meg. A fe ke te fó lia a fe lülr ôl ér ke zô fényben csil lan be.

Több szín bôl ál ló, na gyobb mé retû ábr á kat szín re bont va, színenként kü -
lön-kül ön vág nak ki, majd ezt kö ve tô en az egyes ki sze dett szín ki vo na tok at át -
vivô- (transz fer) fó li ára vi szik és a tel jes áb rát csak az ere de ti he lyen, annak fel -
ra ká sa után lát juk együtt. Ki sebb mé re tû, ke vés szín bôl ál ló mun ká kat a kiszedés
so rán, ké zi ill esz tés sel egy hor doz ó ra mont í roz nak össze, ahogy az a 92. áb rán
megf i gyel hetô. Itt egy fe hér szö veg el sô – T bet û jét – pi ros sal inic i á lésze rûen
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dí szí tet ték oly mó don, hogy a fe hér fól i á ból ki vágt ák a pi ros szín nek meg fe le -
lô fol to kat is. Eze ket onn an egyen ként kiv é ve és az az o nos mé re tû piros folttal
he lyet te sít ve ké szült el egy hor do zó ra a két színt tar talm a zó fe li rat.

A ki vá gófó lia ra gasz tós fe lü le té vel egy fe lü let ke zelt pap írhor do zóh oz ta pad.
A kivá gás so rán az a cél, hogy a kés a fól i át min de nké p pen át vágja, a hor do -
zót vis zont sem mi lyen kö rül mény ek kö zött se vág ja át, le he tô leg mi nél ke vés -
bé vág ja be. A hát té r fol tok lesz e dé se ut án a hor do zón elô áll a kí vánt áb ra, vagy
több sz ín ese tén an nak egyik szí nki vona ta. Ezek et az egy más sal össze nem érô
fol to kat – egymáshoz vi szo nyít ott hely ze tü ket és tá vol sá gu kat meg tart va kell át -
vin nünk a kí vánt hely re, ami le het egy gép jár mû ol da la ép púgy, mint egy kirakat
üveg fe lü le te, vagy egy ki állí tó te rem be já ra tá nak padl ó ja stb. Az á tvi tel re sz ol gál
a transz fer- (át vi vô-) fó lia, ame lyet a 93. áb rán lát ha tó mó don raga sz ta nak a
ki szed ett áb rá ra.

A transz ferfó lia szer e pe vi lá gos. A ki sze dett ábr át an nak hor dozó já ról er re
a fól i á ra visszük át, hogy egy részt majd fel vi tel kor szab ad dá vál hass on az áb ra
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anyag á nak rag asz tó fel ü le te, amely eddig an nak hor dozó já hoz ta padt, más részt
meg ma radj a nak az áb rát al ko tó fol tok egy más közti el he lye zé si és tá vol ság viszo -
nyai. En nek ér de kéb en a tra nsz ferfó lia rag asz tó a nya gá nak job ban kell ta pad nia
az áb rát adó fó li á hoz, mint annak sa ját hor do zój á hoz, ug yan is a transz ferfó lia
fel ra gasz tá sa ut án a mun ka kí vánt helyre való felvitele köz ben a hor do zót el tá -
vo lít juk a ki vá gó fó liá ról. Ugy an ak kor a tr ansz ferf ó lia ra gaszt ó a nya ga nem ra -
gad hat a hor do zóré teg hez, hogy azt könnyen le húz has suk majd.

Fó li át és se géd anya go kat több gy á rtó ál lít elô. A tel jes szak ma egye tért
abban, hogy a leg jo bb mi nôs é get a 3M te r mé kei kép vi se lik. Na gyon jó mi nô -
ség û ek a MAC tac és az Avery anya gok, ug yan ak kor mér sé kelt lel ke se dést válta -
nak ki a szak emb e rek bôl az Oracol, a Joe, a Mul ti fix és a DCfix term é kei. A ki -
vá gó fó li ák kal szem ben na gyon szigo rú kö vet el mé nyek fo galma zód nak meg.
El vár juk, hogy ezek az ön tött mû anyag fóliák nyújt ha tók, akár 200%-ban nyújt -
ha tók le gyen ek (a sík fó lia gyû rô dés men tes fel vi te le több ir ány ban gör bü lô fe -
lül e tek re, pl. gömb re), ugy an ak kor nyúj tás eset én igye kez ze nek fel ven ni eredeti

147

92. áb ra 
Fe li rat össz eál lí tá sa két szín bôl egy hor do zón



alak ju kat (túlhúzás ese tén ugor ja nak vi ssza). El vár juk, hogy vas tag ságuk egyen -
le tes le gyen, szí nük pe dig ál landó olyan ér te lemb en is, hogy a most gyár tott
fólia szí ne tel jes mérté k ben egyezzen meg a két h óna p pal elôbb vagy ké sôbb
ké szült te ker csé vel.

Felü le ti ki képzé sü ket te kint ve van nak matt, fél fé nyes és fé nyes fóli ák, de a
le gna gyobb kü lönb ség tét elt rend el te tésük sze rin ti fe losz tás uk so rán te het jük kö -
zöt tük. Mint tud juk, a fes té kek UV- (ult ravio la) fény re – s a nap sugá r zás ból
ez az összet e vô az ózonr é teg vék o nyo dása kö vet kez té ben egy re bôv eb ben el éri
a fel színt – ér zé ken yek, szí nü ket vesztik. En nek köv et kez téb en az egyes fó li á -
kat UV-stab i li tás szem pont já ból osz tá lyoz zák. A leg jobb ak 10 évig vagy még
to vább bírják az UV-sugá r zást, szí nü ket az nem mó dós ít ja. Az ilyen fó li á kat
hasz nál ják jár mû vek old alára ker ü lô fe li ratok, gra fi kák kész í té sé hez. Kül tér i nek
ne ve zik azo kat a fó li á kat, amely ek 5–7 évig áll nak el lent az UV-su ga rak bomlasz -
tó ha tá sá nak. Az en nél ke ve seb bet bí ró kat (kb. 3 év) bel té ri al kal maz ás ra szán -
ják. Kü lön le ges sze re pet kap nak azok a fó li ák, ame lyek fel ra gasz tá suk után egy
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éven be lül ra gasz tój uk kal együtt könnyen, vissza ma ra dó nyom nélk ül le szed -
het ôk a hor do zó felü let rôl. Az át vil á gí tó táb lák ban al kal mazo tt fó liák ab ban
különlegesek, hogy a bel sô vi lág í tás be kap cso lás á tól füg get le nül ugya nol yan
színûnek lát juk ôket. Gép jár mû- és egyéb pony vák gra fi ká i nak fel fest é sé hez
hasz náljuk a maszkfó li á kat. A maszkfó li ák nem csak ab ban kü lönle ge sek, hogy
be lô lük ép pen a gra fi kát vág juk ki és a hát te ret hagy juk meg, ha nem abban is,
ho gy anya guk és ra gasz tó juk is olyan, hogy összeugrás, rán co so dás nél kül bírja
a gra fi ka fel vi te lé hez hasz nált fes tékek ol dó sze rei nek hatá sa it. A fény vissza ve rô
fó liák (köz le ke dé si táb lák, rend szá mok stb.) fó li ái anya gá ba na gyon ap ró üveg -
gömb ök van nak be víve a fény vissza ve rô ha tás fo ko zá sa érd e ké ben. Az UV-fény -
re flu o resz káló fóliák fe lü let ük ben szí nez et tek a kí vánt ha tás el éré sé re.

A gyár tók 120, pon to sab ban 123 cm szé les tek er csei 50 m hosszú fó liát
tar tal mazn ak. A 3M pél dá ul 100 szín ben gyártja fó li á it, de más gyár tók szín -
vál asz té ka is e kör ü li ér ték. A szí nek a Pan tone ská láh oz ha son ló szín minta-
gyûj tem é nyek bôl vá laszt ha tók ki. Ha tud juk, hogy egy te kercs fó lia ára kb.
150 000 Ft, ak kor könnyen be lát juk, hogy a ki vá góstú di ók több mil li ó ba ke -
rülô ké szü lé kén ek ára a szá mí tó gép és ki vág óp rog ram árá val együtt sem kö zelí -
ti meg külö n bö zô tí pu sú és színû fó li ák ba fekte ten dô összeg nagy sá gát.
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A DIG I TÁ LIS PRO OF

A pró ba ny o mat kés zí té se min dig is je lentôs moz za na ta volt a ki adv ány szer -
kesz tés fo lya ma tá nak. A di gi tá lis tech nika me g je le nése elôtti idô k ben azon ban
erre a mû ve letre csak a nyo mó for ma, ké sôbb a sz ín re bon tott fil mek e lké szí té -
se után nyí lott le he tôs ég. A di gitá lis tech ni ka a lé zer-, majd a ti n ta su gar as nyom -
ta tók meg je le né se, el terj e dé se, fel bon tó ké pes sé gük és nyom tat á si mé re tük nö -
ve ke dé se kö vet kezt é ben az 1990-es évek elején tört be a pró ba nyo ma tok
ké szí tés é nek te rü let é re, és ezen év ti zed köz e pé tôl szá mít ható a di gi tális pro ofké -
szí tô el jár á sok alk al ma zá sá nak be ve zeté se a DTP ter ü le tén.

A próbanyomtatás azt jel en ti, hogy a mag as költ sé gek kel járó pél dány szám -
nyo más meg kez dése el ôtt – ut ol só el len ôr zé si leh e tô ség ként, a meg ren de lô ál -
tal tör té nô jó vá ha gyás cél já ból – a ké sôb bi nyo mat hor do zó ra, majd a nyom ta -
tás so rán hasz ná lan dó fes té kek kel és ny o mó for má val a te r he lést vál toz tat va
próba nyo mó gé pen ké szí tünk né hány nyomatot. Ez a de fi níc ió a kla sszi kus el -
já rás ra vo nat ko zott, s összes felt é te lét már a mai ana lóg (a le vi lá gít ott film fel -
hasz ná lá sá val ké szü lô) proof ok sem tel je sítik, mert más a fes ték, de sok szor a
nyo mat hor dozó is. A nyo mó forma kü lön bö zôs é gét már meg sem eml í tem. A ma
haszn á la tos di gi tá lis és ana lóg proof ké szí tô e ljá rá sok va la mennyi en csak he lyette -
sí tik az iga zi próba nyom ta tást, ép pen ez ért a sza knyelv na gyon precí zen mind -
egyi ket próba nyo mat-he lyet te sí tô el já rás nak ne ve zi.

A helyzet a digi tá lis próbanyomatok kö ré ben még rosszabb. Szó sincs ar -
ról, hogy a pro of ugyan azz al a nyo mófo r má val ké szül ne, mint ami vel majd
nyom ni fo gunk, hi szen itt nincs is nyo mó for ma. Leg töb bször a nyo mat hor do -
zó sem egye zik meg a nyom dá ban fel hasz nált tal, ki vé ve a szí nes lé zerny om ta -
tókh oz haszn ált 80–150 g/m2 közö t ti tö me gû of szet pap í rok ese tét, már ha
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ugyaneze ket hasz nál juk majd a ny om dá ban az of szet nyo más hoz. A di gi tá lis
proof kés zí tés hez fe lhasz nált fes ték bizt o san kü lön bö zik a pél dány szám nyo más
nyom da i pa ri fes tékga r ni tú ráj á tól, hisz a szí nes léze r nyom tat ók por alakú to -
nerfe s té ket, a tin ta su ga ras nyom ta tók pe dig vízbázisú tin tát hasz nál nak.

Sok an a szín hû sé get, a maj da ni nyo mott ter mék színe i vel való szí negyezô -
sé get te kin tik a pró ba nyo mat alap vetô kö ve tel mén yé nek. Ez csak részb en igaz
kö ve tel mény. Ugyan is az azon os szí ne ket azon os fel bon tás (dpi), rács ér té kek
(rács ál landó és rá csel for ga tá si szög), va lam int pont te rü lés (fes ték és pap ír együt -
te se) mel lett kell pro duká l nunk. A szín kal ib rá ci ós rend szert (Co lor Ma na ge -
ment System, CMS) hasz nál va vi szonyl ag könnyen elér hetjük, hogy a szí nes lé -
zer-, il let ve tin tasu ga ras nyomta tónk kal a ka libr ált moni tor ral vi szony lag jó
szín egy e zé sû, fo tó mi nô ségû nyo ma to kat állí t sunk elô. Vi szonylag jó, el fo gad -
ha tó di gi tá lis pró ba nyo mat nak azonb an ezek a pr in tek cs ak ak kor tek int he tôk,
ha az elôz ô ek mell ett még leg alább meg kö ze líte t ték a maj da ni nyo más fel bon -
tási, rács áll an dó és rács szög ér té keit.

152

94. áb ra 
A HP De signJet 20 tin tasu ga ras pro ofnyom tató mûk ö dés köz ben



A szí nes lé zer nyom ta tók ugyan hely bôl is me rik a PostSc ript nyel vet, s mint
ilye nek könnyen tel jes í tik a fel bon tás ra, rá csér té kekre vo natk o zó köve tel mé nye -
ket, sôt a nyo mat hor do zó juk is számt a lan pap ír fé leség, fó lia stb. le het, azon -
ban még sem ad nak ig a zán jó pró ba nyo ma to kat, mert fe s ték garn i tú rá juk nagyon
messze esik a nyom dá ban hasz nála tos tól. En nek el len ére szá mos st ú dió ké szít
álta luk di gi tá lis pr o of nak ne vez ett szí nes lé zer nyo ma tot. E nyo ma tok ala csony
ára mi nô sé gükk el össz hangb an van.

A tin ta su gar as nyom ta tók ugyan hely bôl nem is mer ik a PostSc ript nyel vet,
de a drá gább, na gyobb tu dá sú pél dán ya ik hoz szoft ver RIP kap ha tó. A szoft ver
RIP olyan prog ram, amely a b eál lí tá sok alap ján el vég zi az ol dal szín re bontá -
sát, rasz te ri zál á sát, majd e szín re és rács ra  bon tott ada tokb ól ve zér el ve a CMYK
pat ro nok fúv ó ká it szi mul ál ja az ol dal of szetnyom tat á sát. Az ol da lon, ol da la kon
elô for du ló eset le ges di rekt szín ek sem je len te nek aka dályt, mert ezek a nyom -
tatók már hat tin tap at ront (CMYKcm) hasz náln ak. A kis c és kis m hal vány
ci án és hal vány bí bor tin tá kat je lez. E hat szín bôl már jó megközelítéssel ki ke -
verh e tôk a di rekt sz ín ként haszn ált Pan to ne szí nek.

A di gi tá lis proof ké szít és ére hasz nált tin ta su gar as nyom ta tók ál ta láb an ma -
xim um A/3+ mére t ben (330◊453 mm) nyomta t nak. Szin te va la mennyi ne ves
gy á rtó (HP, Ep son stb.) ké szít ilyen nyom ta tók at és áru sít hoz zá juk sa ját RIP
szoft vert is. A HP De sign Jet 10, 20 és 50 je lû nyom ta tói pél dá ul ki fe jez et ten
er re a fe ladat ra ké szül tek. A 10-es kis, a 20-as köz epes, az 50-es pe dig ki mon -
dott an nagy stúd i ók ré szé re kész ült. Kö zös jel lem zôj ük a 2400◊1200 dpi fel -
bon tás mel lett a ké tol dalas ny om ta tá si leh e tô ség, már amennyib en dup lex egy -
ség et vá sá ro lunk ho z zá juk. Nyo mat hor do zó ként a HP fé nyes, félfé nyes és matt
pro of pap ír ja it hasz nál ják. A 20-as vál toza tot a 94. áb ra mu tat ja be, tin ta pat -
ronjai – ame lyekn él az el té rô fo gyásm ennyi ség et fi gye lem be vet ték – a 95. ábrán
lát ha tók.
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A két ki sebb vál tozat RIP szoftv e rét a HP, az 50-esét pe dig a He i del berg
fej lesz tette. A fel hasz nálók sze rint mi n dhá rom szoftver hasz ná la ta ne héz kes, bo -
nyo lult. Alk al ma zá sa na gyon sok nyom dai (köt é sze ti, mont í ro zói, rács képz é si
stb.) is mere tet felt é te lez. Ugyan akk or a ké szülé kek pél dá ul ki vá lóan mûk öd nek
a Fuji le vi lá gí tók RIP szoft ve rének fel hasz nál á sá val. A szín eg yez te tô rend szer ek
fel haszná lá sá val mind há rom ny om ta tó ki váló sz í nhû ségr ôl tett ta nú bizo ny sá got.
RIP szoft ve re ik seg ít sé gé vel ké pe sek szi mu lálni az ofsz et nyom ta tás nál Eu róp á -
ban, Ame ri ká ban és a Tá vol-Kel e ten (Ja pán, Kor ea stb.) hasz nált fe s ték garn i -
tú rák szín ta ni és pont te rül é si tu laj don sá ga it. Az 50-es mod ell egy szerre ma xi -
má li san 16 szín ki vo nat ada tain ak ke zel é sé re ké pes, már pe dig nem hi szem, ho gy
ennyi szín ki vo nat sû rûn elô for dul na egy-egy mun ká ban.

A Ca non W2200-as gé pe ugyan csak A/3+ mé re tû di gi tál is pro of nyom tató.
Sz in tén 2400◊1200 dpi felb on tás sal dol go zik, hatszí nû pat ront hasz nál. Sa ját
RIP szoft ver rel rend el ke zik, amely nek ada tai ból kb. két és fél perc alatt nyomtat
ki egy la pot. Na gyon sok szabv á nyos in terf ésszel csatl a koz tath a tó szin te va la -
mennyi sze mél yi szá mí tó gép hez.

Az Ep son StylusPro4000–C8PS nyom ta tója túl lé pett a szo kásos A/3+ mé -
re ten, A/2-ig, pont o sab ban 430 mm szé les sé gig nyom tat. Felb on tá sa 2880◊1440
dpi, ér de kes sége az, ho gy nyolcszí nû tin tát hasz nál. A szo ká sos hat sz ín mel -
lett, amely a feke te színt már tar talm az za Pho to Black né ven egy vi lág osfe kete
(szürke) és egy Mat te Black ne vû matt fe ke tét is haszn ál. Sa ját RIP szoftv e re
mell ett szín en ként 180 fú vó ka biz tos ít ja a leg jobb felbo n tás nál is a 13,3 m2/h
nyom ta tási se bes sé get. A fel hasz nált pap íron a be ál lí tott pap ír mé ret min den ol -
dal án körben 3-3 mm mar gót hagy, nem ké pes szél tôl szél ig nyom tat ni. Hasz -
nál hat ja az Ep son megl e he tô sen szé les pap ír vál asz té kát, de 0,08 és 1,5 mm
papír  vas tag ság kö zött min den nyo mat hor do zót el fo gad.

A fej lô dés nagy on gyors. Mi közb en a könyv e fe je zet ét ír tam, ak öz ben je -
lent meg a pi a con a Fuji film új, dig i tá lis pro of ké szí tô nyom ta tó ja. A Do ub le
Pro of 5500 név re ha ll ga tó ké szü lék hat szín nel, ki lö vés sze rint nyom tat ja egy
ma xi má lis an B/1-es ív elô-, majd a papír meg for dí tá sa után an nak há tol da lát.
Az ív elô- és hát ol da lán ak il lesz tési po n tos sá ga 1 mm-en bel ül van. Bann er
üzem módban az 1067 mm szé les pap ír ra akár 3,2 m hossz ban is ké pes nyom -
tat ni. Tel je sít mé nye 4-5 B/1-es ív órán ként. Fel bon tása 600◊600 dpi, sa ját RIP-
je mel lett kom pa tibi lis az összes for gal om ban lé vô RIP szoft ver rel, te hát az azok
ál tal rip pelt ál lo má nyo kat is fo gad ja, fel dol goz za, ny om tat ja.
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POSTSC RIPT FÁJL 
KÉ SZÍ TÉ SE, 
A KI AD VÁNY 
LEV I LÁ GÍ TÁSA

A ki ad vány el ké szí té sé nek fo lyam a tá ban el érk ez tünk ah hoz a pont hoz, ami -
kor a ter vezé si, mó do sít(gat)ási sza kasz vé gez tév el annak elemei (szö veg, ill uszt -
rá ci ók, la yo ut, szí nek stb.) vég le ges sé vál tak. A ter vezô gra fik us vagy a tör delô
szá mít ó gé pén va lam e lyik DTP-s prog ram mal el ké szíte t te a ki ad vány vég le ges
vált o za tát. Mint már eml í tet tem, annak kö szön he tô en, hogy a Pho tos hop 7.0
ké pes a szö ve gek ve k to ros ke zel é sé re, egyes fel al da tok (CD-bo rí tó, ki sebb mé -
retû plakát, ke vés szöv e get tar talm a zó könyv bor í tó stb.) tel jes kiv i te le zése jó
min ô ség ben meg old ha tó ez zel a progr am mal. Va la me lyik ve k torg raf i kus ter -
vezô p rog ramm al tel jes eg é szé ben ki vi tele z he tô, ab ban össze rak ha tó pél dául egy
ha r mo ni ka haj tá sú, mind két old a lán négy szí nes nyom á sú áru-, szolgá l ta tás-,
vagy te r mék is mer te tô, amely akár sok sz ö ve get is tar tal maz hat. Négy da rab A/4-
es ol dalb ól ál ló, vagy an nál hosszabb ki ad ván yok össze rak á sá hoz már min den -
kép pen ki ad vány szer kesz tôt ja va sol nék.

Ki ad vá nyunk tehát tel jes egé szé ben, vég le ges vál to za tá ban ké szen van, elekt -
ro nik u san lé te zik. Ké szült ró la fe ke te-fe hér lé zer nyo mat; az egész rôl, vagy jel -
lem zô ol da la ir ól szí nes tin tas u ga ras nyomt a tó val is ké szí tettü nk nyo ma tokat; sôt
meg ren del ônk ké ré sére dig i tá lis pró b anyom a tot is kész ít tet tünk a kívá nt ol da -
lak ról. Megre n de lônk mind ezt látta, és az ered ménnyel ma xi mál i san elé ge dett.
Ek kor ra az operá tor még egy szer el len ôriz te, hogy az összes be emelt il lusztr á -
ció CMYK mó dú-e, és – fel té ve, hogy di rekt szín e ket a mun ká hoz nem hasz -
nál tak – a szí nek re vona t ko zó an is meg tet te ugya nezt. Ha min dent rend ben
tal ált, akk or jö het ett a le vi lá gí tás mû ve le te. Csak hogy lev i lá gí tója nem volt, s
leg több ször ma sincs.
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Ép pen ez ért ré geb ben – ná lunk al ig tíz éve – a gra fi kus- vagy a ter ve zôcég
ope rá to ra ilyen kor el ô vet te ha tal mas, 44 MB ka pac i tá sú, kin cset érô, hor dozha -
tó SyQu est le me zét, és a mun ka fájlt an nak összes tar to zé kával (pi xel es és vek -
tor os il luszt rá ci ók, a fel hasz nált be tû tí pu sok összes vál to za ta) eg yütt át má sol ta
e lem ez re. Bíz va ab ban, hogy nem fe lej tett ki egyet len betûváltozatot sem, és
va la mennyi il lusztr á ci ó ból azok vég sô, a ki ad vány ba be emelt vál to za tát má sol -
ta át, el in dult az akkor még ke vés számú levilágító stú di ók egyi ke, vagy ami
va ló szí nûbb, a le vi lá gí tóval is ren delk e zô és eset leg majd a pél dány szám nyo mást
vég zô nyom da fe lé. Le me zét át ad ván kö zöl te, hogy az o kon min den, a le vil á gí -
táshoz sz ük sé ges elem meg talál ha tó, és meg ad va a kért pa ra mét e re ket (a le vi lá -
gí tan dó fájl neve, a le vi lá gí tás fel bont á sa és rács sû rû sé ge) kér te, hogy a mun -
kát vi lá gít sák le. Lé vén pén tek dé lu tán, kö zöl ték vele, hogy hét fôn reg gel jö het
a fil me kért.

A le vi lá gí tást há rom mû szakb an vég zô ope rá to rok egyi kének ke zébe vas ár -
nap haj nal ban kerü lt a le a dott anyag. A ho r doz ha tó há ttér tá ron ta lált összes
fájlt átmásolta sa ját gép é nek win ches te ré re, majd né mi tá jéko zó dás ut án be kap -
csol ta a hoz ott fon to kat, és be hívta a le vil á gí tan dó fájlt. Gond os em ber lév én
a be emelt kép ek stá tu sát OK-ra ál lít ot ta, és át nézte mind a négy old alt, hogy
ni ncs-e ben nük va la mi szar vas hi ba. Ezt kö ve tôen el in dí totta a l evi lá gí tást, majd
a lev i lá gí tott fi l met fel da r abol ta és a 16 oldalt a ho zott anyagg al együtt fél re -
tet te. A ho zott be tûk et ki kap csol ta, majd gép é rôl tör öl te a mun kát tar tal ma zó
tel jes könyv tá rat, és hoz zá láto tt a köv et ke zô fe la dat hoz.

Em ber ünk hét fôn reggel ki fi zet te és elv it te a fil me ket. Ott hon ba rát ja vár -
ta, aki el kér te tôle a ke zé ben lé vô SyQu est le mezt, mert 42 MB-nyi anya gát
szer et te vol na azon át hoz ni, hogy meg mu tat has sa. Így tör tén he tett meg, hogy
a levilágításra vitt, ös sze vá log a tott an yag egyik fél nél sem ma radt meg.

Bar á tunk a film ek tü ze tes át vizs gál á sa so rán ve t te észre, hogy a má so dik ol -
dalon az egyik szí nes szö vege va laho gyan el tûnt. A szép búza vi rág kék szí nû
szöveg he lyett csak an nak na rancs sár ga hát te re lát ha tó. A do log úgy néz ki,
hogy a szö ve get vala ki a le vi lág í tó stú di ó ban vé letl e nül ki tö röl te. El len ôrz és kép -
pen gyor san be hív ta a gé pen lévô fájlt, ott hib át la nul megv olt a szö veg. Má r -
pe dig ô ezt a fájlt má sol ta rá a le mezre, te hát a hi bát csak a stú dió munka tár -
sa kö veth et te el. A le mez rôl l etö röl ve ba rát ja an ya gát új ra fel má solt min den
szük sé ges dol got és iga za biz tos tu da táb an ment a le vi lá gí tást vég zô cég hez. Ott
ud va ria san vé gig hall gat ták a fil mek kel és a szám lá val bi zo nyíto tt rek la má ci ót,
majd emberünket vitték a le vi lág í tást vég zô kol lé gáh oz, aki per sze nem az az
emb er volt, aki a fil me ket vasá r nap haj nalb an el kés zí tet te. Mint rutinos mo to -
ros be tette a leme zt a meg hajt ó já ba, fel hoz ta a desk top ra, kij e löl te a le vi lág í -
tan dó fájlt, és kért ró la egy kis in for má ci ót. Abból rög tön ki de rült, hogy ezt a
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fájlt ma dél el ôtt vet ték fel a le mez re, te hát semm i kép pen sem lehet azo nos azzal,
amit a ked ves ügy fél pén teken dél után le a dott. A stú dió ál lás pont ja szer int a
fil mek át né zése köz ben va ló szí nû leg ész lel te a hi bát, gyor san k ija ví tot ta, és a
most már hi bát lan mun kát el hoz ta, hogy a hi bás ol dalt a re k la má ció mia tt
majd csak le vi lá gít ják in gyen, amit ôk szí ve sen meg is ten né nek, ha ez a fájl a
pé n te ki vol na, és azon lát ha tó len ne az om i nó zus szö veg. Ak kor el is mer nék,
hogy a kol lé gáj uk hi bá zott, de így ezt nem tehetik meg. A le vi lá gít ás ra hoz ott
mun ká kat ôk nem ôr zik meg, mert ar ra nincs ka pa ci tás uk. Az ope rá tor most
annyit megtehet, hogy so ron kí vül le vi lá gít ja a pro b lé más ol dalt – úgyis itt van
a gépen –, de ezért is mét fi zet ni kell. Em berü nk nem te het ett mást, fog csi kor -
gat va bár, de fi ze tett.

Tanme sénk abb ól az idô szak ból va ló, amikor a l evi lá gí tás még prog ram -
fájlb ól tör tént a ma i nál lény e ge sen ki sebb ka pa ci tású (4 MB RAM, 80 MB
háttértár), és las súbb (20 MHz-es proc esszor) gé pe ken. Has on ló jel le gû vita
meg  ren de lô és l evi lá gí tást vég zô cég kö zött a vi lág más tá ja in is sok szor elô for -
dult. Néha egyér tel mûen bi zo nyítha tó volt, hogy a hi ba egyik vagy má sik fél
részére ró ha tó fel, de sok volt az el dönth e tet len eset. A baj az volt, hogy a le -
vi lá gí tást vég zô ope rá tor véle t le nül, szán déka ell en ére is mó do sít hat ta a levi lá -
gí tandó mun kát, és te hette ezt oly kor úgy, hogy hi báját ész re sem vette. Pél -
dá ul va la me lyik ol da lon vé let le nül arr ébb vitt egy ker e tet ann ak tarta l má val
együtt. Olyan me gol dás ra volt szük ség, ami egy ér tel mû en ki kü szü bö li az ope -
rát or hi bá zá si le he tô sé gét.

Ez a meg ol dás volt a Po stSc ript fájl. Ma gát a fájlt a meg ren de lô ké szíti el
ott hon a sa ját gépén. A fájl tar tal maz za a do ku ment um ba be emelt összes il -
luszt rá ciót és fel hasz nált fon tot, azo kat nem kell fár ad sá gos munk á val le he tôleg
hi bamente sen össze gyûj te ni. Ek kor még nem lé te zett a Col lect for Output…
pa rancs. A le vil á gí tó stú dió ba csak ezt az egy fájlt kell el vinnünk, nin cse nek
ese ten ként ott hon fe lejth e tô tar to zék ok. A st ú dió szak emb e re a ka pott fájl tar -
tal mát vi zu á lis an el le nôriz he ti, meg néz he ti, de bel e ja ví tani, ab ból tö rölni még
vél et le nül sem tud, a fájl módo sí tá sá ra eg ysze rû en nincs sem mif é le le he tô sé ge.
Amennyib en az op e rá tor – ann ak át néz é se kor – hi bát fe dez fel a le viá l gí tan dó
fájl ban, úgy azt egy meg jegy zés sel el lát va fél rete szi, és ve szi a kö vet kezô mun -
kát. A hi bát lan nak tû nô fájlt le vi lá gít ja. Ha a meg rend e lô még is hi bát ta lál a
kapo tt fil me ken, ak kor mind két fél biztos le het abban, hogy a hibát a meg ren -
de lô kö vet te el, vit á nak hel ye nincs.

A PostSc ript tí pu sú fájl so káig eg ye du ralk o dó volt a DTP-s mun kák le vi -
lá gí tá sa kor. Néh ány éve a PDF (Por tab le Docu ment For mat, hor dozh a tó do -
ku ment um for má tum) kez di át ven ni sze re pét. Si ke re annak kö szön he tô, hogy
ma már ke ze li a nyom dai mun kák ban nél külö z he tet len a CMYK (pr o cessz) és
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spot (dir ekt) szí ne ket, il let ve meg bir kóz ik az itt el várt fel bont ás sal is, ug yan ak -
kor nag yon ha té kony és célorientált töm ö rí té si eljá rá sai ré vén mére te lé nye ge -
sen ki sebb PostScr ipt tár sá nál. Pél dául em léke im sze rint a har madik kö tet 32
ol dal as színes me l lék le té rôl ké szí tett PostSc ript fájl mé re te 480 MB körü li ér -
ték volt, ugyan ak kor a róla kés zí tett PDF fájl alig tett ki 14 MB-ot. Ha ar ra
gon do lok, hogy a mo to ros fut árok igény bevé tele he lyett egy re job ban ter jed a
fáj lok in ter ne tes to vább í tá sa, ak kor ért hetô a PDF tér hó dí tá sa, hisz a pél da ként
fel ho zott PDF fájl á tkül dé si id e jé nek negyv en sze rese al att küld he tô csak el an -
nak PostSc ript tár sa. Úgy gon do lom, hogy né hány év múl va az if jú PDF formá -
tum – leg al ább is ezen az al kalm a zá si te rü le ten – nyug díj ba küldi öreg PostScript
tár sát.

158



SZÍN RE  BON TÁS, 
PS FÁJL KÉ SZÍT É SE

Eb ben a rész ben az elekt ron i kus szín re b on tás és a PostSc ript fájl ké szí té -
sének gya kor la ti lé pé se it vesszük végig az egyes DTP-s prog ra mokban. Kü lön
tár gyal juk a Pho tos hop ban ké szült szí nes ké pek, majd a Free Hand pél dáján ke -
resz tül meg nézzük a vekt o ros raj zok szín re  bon tás át, vé gül ugya nezt tesszük a
ki ad vány szer kesz tôk rep re zen táns a ként vá lasz tott XPress-szel. Ez után meg vizs -
gál juk, hogy az em lí tett prog ra mokból mi ként ír ha tunk PostSc ript fájlt.

SZÍN RE  BONTÁS

Ed dig is sok szó esett már a szí nes mun kák szín re  bon tá sá ról. Az el ekt ro -
nik us szín re  bon tás el mé letét a harm a dik kö tet tár gyal ja. Most annak gya kor -
la ti kivitelezésérôl lesz szó. Aki úgy go n dol ja, hogy a színr e  bon tás egy-két egér -
kat tin tás sal mint egy va rá zsü tés re meg old ha tó, az nag yot té ved. A szín re  bontá st
az egész ki vi tele zé si fo lyamat al att mint egy foly to no san vé gez zük.

A Pho tosh op színr e  bon tá sa
Ve gyük a leg egy sze rûbb ese tet, ami kor a produktum egyet len egy Phot oshop

kép bôl áll, amely tar talma z hat né hány szav as, dí sze sen ki vi tel e zett, na gyobb mé -
re tû, pi xe les szö ve get. A kész, RGB szín mó dú mû vet az „úgyis mód o sí tunk még”
jel szó alapj án .psd form á tum ban el ment jük, hogy a ré tegek, masz kok, ú tvon alak
meg ôr zésre ker ül je nek. Majd a réte gek össze ol vaszt á sa (Flat ten Ima ge) után
a szí nes ké pet CMYK mód ba kon ver tál juk (Ima ge/Mo de/CMYK Col or).
Tulaj don kép pen ez utób bi mû velet a kép szín re  bon tá sa. Ezt kö ve tô en .tif for -
má tum ban ment het jük mun kánkat, ha az nem tar talm az egy út vo nal (Path)
sze rin ti vá gó gör bét (Clipp ing path), amely re szüks é günk len ne a hát tér kit a -
ka rá sáh oz. Mivel a vá gó görb éket csak a .eps for má tu mú ál lo mány ôr zi meg, ezért
ilyen igény ese tén eb ben a formá tum ban ment jük el pi xe les ad a ta in kat. A Duo -
to ne nó dú kép a fe kete sz ín ki vo nat (Pla te) mel lett egy di rekt (Sp ot) színt tar -
tal maz, a Tri to ne kettôt, a Qua d to ne pe dig hár mat. Mi vel az ily en szín mó dú
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ké pek csak .psd for má tum ba ment he tôk el, ezért színr e  bon tásu k hoz azo kat elôbb
Mu l ti chann el mód ba kell kon ver tálni, így már el ment het ôk .eps form á tum ba
(Pho tos hop DCS 2.0 for mát um), és az egy vagy két di rekt szín szín ki vo na ta a
fe ke te mel lett meg mar ad. A sz ür ke ár nya la tos, Grays cale vagy a von a las, Bit map
módú ké pek nek csak feke te szín ki von a tuk lesz. Éppen ezért .tif for má tum ban
ment jük el ôket. Az In de xed Co lor és a Lab Co lor szín mód nyom dai mun kákhoz
nem hasz ná lat os, azon ban vég szüks ég ese tén (ilyen szín mó dú ké pet kap tunk)
egy köz vetl en CMYK módba tör ténô kon ver tá lás sal szín re bont ha tók. A há -
rom, il let ve négy szín csa torn át tarta l ma zó RGB vagy CMYK mó dú ké pe ink -
hez a Chan nel pa letta New Sp ot Chan nel… pont já val ad ha tunk hozzá di -
rekt szín csa tor ná(ka)t. Az ilyen, dir ekt színeket is tart al ma zó színr e  bon tott
ké pet ugya núgy .tif for má tum ba ment jük el, ha nem tar tal maz vág ó gör bét, il -
let ve men tésk or a Pho tos hop DCS 2.0 (.eps) for mát u mot vá laszt juk, ha képünk
vá gó görbét (Clipp ing path) ta r tal maz.

A Free Hand szín re b on tá sa
Viszony lag ke vés szöv e get tar talm a zó, néh ány ol da las szí nes mun kák el ké -

szíthe tôk, össze rak ha tók a vek torg ra fi kus prog ra mok (Fre eH and, Illustrator,
Draw) valamelyikében, hi szen mind annyi an ki tûn ô en ke ze lik a pro cessz és a
di rekt színe ket, a vek to ros alak za to kat, szö ve ge ket, és im por tál hat nak Ph o to -
shopb an ké szí tett, már szín re  bon tott pi xe les ké pe ket. A szö veg imp ort meg lé -
te mentesíti az ope rá tort az egy-két sor nál hosszabb szö veg ek be gé pe lés é nek fá -
ra  dal ma it ól.

Már a Ph o tos hopb an is le he tô ségü nk volt a szí nek val a mi lyen szín rend szer -
ben (RGB, CMYK, HLS, Lab stb.) törté nô ki kev e ré sé re, il letve szí natl a szok -
ban (Fo col to ne, Pan to ne, To yo, Tru match stb.) lé vô, elô re gyár tott szín ek hasz -
ná lat á ra. Ott azon ban leg töb bször mag unk ke ver tük ki szín e in ket, csak el vét ve
hasz nál tuk a gyá ri szí natla szo kat. A vek tor os prog ram mal dol go zó gr a fi kus vagy
oper á tor vi szont ép pen for dít va dolg o zik, al ig hasz nál ja a sa ját szín kev e rés lehe -
tô sé gét, töb bnyi re va la mely ik gyá ri kés zí té sû szí nat lasz el e me i bôl, szí ne i bôl épít -
ke zik.

A szí nek tu dom á nyos igé nyû kut a tá sa az 1960-as évek ele jén vett nagy len -
dü le tet. Az el méle ti szín tér, a CIE szín te re ugyan már 1931-ben el ké szült, ám
az ipar szin te va la mennyi te rü le te a múlt szá zad har madik har ma dá ban igé nyel -
te egy re job ban a pon tos szín de fi níc i ó kat. El sô ként a Pa n to ne festékgyár ismer -
te fel azt az igényt, hogy nem ele gendô már a citr om sár ga, meggy pi ros, tég la -
vö rös stb. szín meg ha tá ro zás, enn él sok kal pont o sabb de fi ní ciók ra van szüks ég.
A cég al ap ve tôen 14 színt gyárto tt, és gyárt ma is. Ezek, il letve CMYK szín -
mó dú kö ze lítô ért é ke ik a könyv vé gén, az V. színes tá b lán lát ha tók.
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Alap szí nek nek te kintve ezt a 14 színt, leg több ször ket tô vagy há rom meg -
ha táro zott szá za lé kú ke ve ré kek ént a fes ték gyár elô ál lí tott elôször 700, ké sôbb
ki bô vít ve kb. 1000 szín bôl ál ló színs ká lát, ame lyet nyom dai úton sok szo rosí -
tott, min den szín alatt fel tün tet ve annak pon tos össze te vô it. Mi n den szín nek
ne vet, sors zá mot ad ott, ami vel a zut án már egy ér tel mû en hiva t koz ni le het ett az
adott szín re. A ská lát ki nyom tat ta fe lü let kez elt fé nyes és matt pap ír ra is, majd
áru sí ta ni kezd te. Si ke re óri á si volt. A Pant o ne skála név re hall ga tó, kéz ben tart -
ha tó fi zi kai (meg fog ható) szín min tagyûj te mény egy szer re egy ér telmû vé tet te a
szín nel fog lal koz ók kö réb en az egy ad ott szín re va ló hi vat koz ást, hi szen csak
ann ak Pan to ne számát kel lett kö zöl ni (akár tele fo non), a má sik fél sa ját ská -
láján meg ke reste a me ga dott szám ér té ket és már is pon to san tud ta, hogy part -
ne re mily en szín re gon dolt.

A Pan tone ská la szer ke zet i leg kis (kb. 5◊20 cm-es) la pok ból áll, amel yek
az egyik vé gü ket össze fo gó ten gely kö rül el forga t ha tók. Egy-egy lap hét színt
tar tal maz, még pedig úgy, hogy a kö zépsô a kiinduló szín. A ten gely fe lé an nak
há rom egy re jobb an sö té tí tett, a más ik szél fe lé ped ig ugyan csak hár om, de egy -
re job ban vi lá go sí tott vál to za ta lát ha tó. A ská la gyár tása sem egy szerû, és fô leg
nem olcsó do log. Gon dol junk be le: itt min den szín di rekt (spot) szín. Az o kat
a nyo más hoz szük sé ges menn yiség ben ki kell ke ver ni, tár ol ni. Gyár ta ni kell hét
nyom ó for mát, ame lye ken a tel jes le me zen egy más mel let, alatt sor a koz nak a
Pan to ne sk á la lapok. Ezek szol gáln ak majd az egyes lap o kon lévô szí nek nyo -
másá ra. Az el sô nyo mó lem ez zel a leg felsô színt nyomj uk majd, a má sod ik kal a
má so di kat, és így to vább, a he te dikk el a he te dik színt és a mindig vál to zó
nyolca dik kal (eb bôl annyiféle van, ahány lap ból áll a Pantone sk á la) a fe kete
szöve get.

Egy szín nyo má sá ra ké pes nyom da gé pet fel té te lez ve a nyom ás mû ve le te az
alábbi le sz. A gép mes ter fel te szi gép é re az el sô nyo mó lem ezt, be le önti az elsô
lap el sô szí né nek fes té két a fes té kezô mû tar tá lyá ba, meg já ratja a gé pet, majd a
kí vánt pél dány ban megnyomja a színt. Ezt kö vet ô en ki ve szi a nyo mól e mezt,
le mos sa, fél re tes zi. Bete szi gé pé be a má so dik nyo móle mezt. Szétsz e di és ki mos -
sa a tel jes fes té kez ô mû vet, majd össze ra k ja. A tar tály ba be ön ti a sk á la elsô lap -
ja má sod ik színé nek fes té két, meg jár at ja a gé pet és az imént meg nyo mott íveket
vissza rak va a pap ír be rakó mû re in dítja az el sô lap má so dik szí né nek nyo má sát.
És így to vább a het e dik szí nig be zá ró lag. A meg nyom ott íve ket félrete szi, és
ugya nezt a men e tet el vég zi az összes lap pal. Mo sás után vé g re jó sok fe ke te fes -
ték et önt gé pébe, fel te szi az el sô ol dal fe ke te szö ve gé nek nyo mó lem e zét, a be -
ra kómû be te szi az el sô lap ív e it és meg ny om ja azo kat. Most – a fe ke te szö ve -
gek nyo mása köz ben – már csak a ny o mó le mezt és az íve ket kell cser él get nie
az utol só la pig. Va laho gy így nyomt ák a ská lát. Rem é lem, sej ti már a ked ves
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olva só, hogy a nyom dá szok mi ért nem ra jon gan ak túl zot tan a di rekt szí nek
nyo másá ért, mié rt ké rik meg az árát. A Pant o ne skála egy lap ja – sz ür ké ben –
a 96. áb rán lát ha tó.

A Pan tone cég sik e rén fel buz dul va más fes ték gyártó cé gek is el kés zí tet ték
sa ját színs ká lá i kat, úgy hogy for gal om ban van a világ kü lönb ö zô rész e in né hány
ilyen ská la. A prog ra mo zók mi n de ze ket be épí tet ték a DTP-s prog ram ok ba. Az
an golsz ász nyelv ter ü le te ken és Eu ró pá ban – így ha zánk ban is – a Pan tone ská -
la ter jedt el. Ja pán és a Tá vol-K e let a To yo skál á ra es kü szik, azt haszná l ja.

A Panto ne cég di rekt szí nek et tar tal mazó al aps ká láj án kí vül – amely Pan -
tone So lid név re ha ll gat –, kü lön sk á lák ba gyûjt öt te a me tál (Me tall ics) és a
paszte ll (Past ells) – ugyan csak direkt szí ne ket. Mind egyik et el kés zí tet te felü let -
ke zelt fé nyes (co a ted) és matt (un co a ted) pap ír ra, hi szen ugya naz ok a szí nek
másként fes te nek a két nyo mat hor dozón. Ezek a sk á lák – jel le gük bôl adó dó an
– ki tû nôen ha sz nál hat ók nyom da ter mé kek di rekt szí ne i nek ki vá laszt á sá hoz,
azon ban egy ál ta lán nem al kal masak CMYK mó dú pro cessz szí nek meg ha tár o -
zá sá ra. Saj nos sok hazai stú dió ban csak az alap- (So lid) ská la ta lál ha tó meg, és
tel je sen hely te le nül ez e ket hasz nál ják CMYK szí nek meg ha tá ro zás á hoz is. Az
ügy fél eb bôl a ská lá ból válszt színt, az tán ami kor a nyo ma ton nem azt lát ja vi -
szont, akk or el mag ya ráz zák ne ki, hogy ezt a színt nem le het ki nyom tatni. Eb -
bôl a ma gya rá zat ból per sze egy kukk ot sem ért, már csak azért sem, hi szen a
színt a Pan ton ská lán ki nyom tat va ott tarto t ta a ke zé ben. A Pan tone cég Solid
ne vû skál á ja együtt tar tal maz za a kb. 1000 szín fé nyes és matt papírra nyomott
két vál toz a tát, sz á mí tó gép es meg va ló sí tá suk ban azon ban két kül ön ská lát
– PAN TO NE Co a ted és PAN TONE Un co at ed – al kot. A me tál színek a PAN -
TONE Me tal lics Un var nished és a PANTO NE Me tal lics Var nis hed, a pasz tell
di rekt szí nek pe dig a PAN TO NE Pas tels Co a ted és a PAN TO NE Pas tels Uncoa -
ted ská lák on ta lál hatók meg.
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A nyom dai par igé nyeit fe lis mer ve a Pan to ne cég el ké szí tett egy ket tôs ská -
lát, ahol min den di rekt szín mel lett ott van CMYK ad a ta i val meg ad va az a pro -
cessz sz ín, amely az adott di rekt színhez kö ze li, és négy szín-nyo máss al elô ál lít -
ha tó. Na gyon hasz nos skála! Stíl szerû en a Sol id to Pro cess név re hall gat és kü lön
ka pha tó Coa ted, illetve Unc o a ted ki vite l ben. Eg ya ránt al kal mas a mun ka di rekt
és a proc essz színe i nek ki vá lasz tá sá ra. A pro cessz szí ne ket eb bôl ki vá laszt va a
nyo ma ton va lób an ugyan a zo kat lát juk vi szont. E ská la pro cessz szín e ket tar -
talm a zó fe lét a DTP-s pr og ra mok PAN TO NE Pro Sim né ven emlegetik. Ez a
skála az Ame ri kai Egyesü lt Ál la mokban ha sz nált SWOP szab vány nak meg fe -
lelô nyom da fes tékhez iga zít ott. A PAN TO NE ProSim Eu ro név re hall ga tó pár -
ját han gol ták az itt hon is hasz nált Euro fe s ték garn i tú rá hoz, úgy hogy ez utób -
bi hasz ná la ta ja vas olt CMYK mó dú pro cessz szí nek al kalm a zá sa kor. A fenti
ská la kb. ezer szí nét a ter vezô gra fik u sok ke ve sell ték a nyom dai szí nek ki válasz -
tá sá hoz. A felm e rült ig é nyek ki elé gí tés é re a fes ték gyár szak em be rei ezért meg -
al kott ák a kb. 3000 nyomdai színt tar tal ma zó PAN TO NE Pro cess név re hall -
ga tó fé nyes pa pír ra nyo mott ská lát, ame ly ugyan e zen a né ven tal ál ha tó meg a

163

97. ábra 
A Pan to ne Solid to Pro cess és a Process sk á la egy-egy lapja



gra fi kai prog ra mok ban. A ská la 334 lapb ól áll, és egy-egy lap ja kil enc CMYK
mó dú színt tar talmaz, ame lyek kö zül a kö zép sô te kint hetô al ap szín nek. A mel -
lette lé vô négy szín az alap szín nek a fekete irá nyáb an egyre job ban e lsö té tí tett
vál to za ta it ad ja, a má sik négy szín pe dig a fe hér irá nyá ban vi lá gos ít ja el egyre
job ban az alap színt. A ská la ter mé sze te sen tar talm az za az összes szín pon tos
CMYK össze te vô jét. Ez a skála is az ame ri kai nyom dai szab vány nak meg fe lelô
fes ték kel nyom ott, prog ra mbe li pár ja is azt szi mu lálja. Itt hon az eu ró pai szab -
vány nak meg fe lelô PAN TONE Pro cess Eu ro pár ját kell hasz nál nunk, mert ezt
kal ib rál ták a ná lunk is hasz nált nyom da fes ték-gar ni tú rá ra. A Pantone cég
elébem ent a vál to zó ny om da tech ni ká nak, és meg al kot ta a hatszín-nyo más hoz
használ ha tó nyom dai szí ne ket ta r tal ma zó, CMYKOG (O=Oran ge, na rancs
G=Green, zöld) alap színe k kel fén yes és matt pap ír ra nyo mott színs kál á it, ame -
lyek a PANTO NE HE XACH RO ME Co a ted és a PAN TO NE HE XACH RO ME
Unc o a ted ne vekre hallga t nak a számí tó gé pe ken is. A Pant o ne Solid ská la az V.
szí nes táb lán, míg a Pan to ne So lid to Proc ess és a Pan to ne Pro cess ská lák pe -
dig a VI. szín es táb lán ki terí t ve teki nt he tôk meg a könyv vé gén. A 97. ábrán
az utób bi két ská la egy-egy lap ja lá tha tó szür ké ben.

Amennyi ben im por tált pi xe les ké pe ink, eset le ges vek to ros alak za ta ink va la -
mennyi en CMYK szín mó dú szí ne ket tartalmaznak az eset le ges di rekt szí nek
mell ett (nincs ben nük RGB szín), és mi is csak ugyanezeket a típ u so kat hasz -
náljuk ob jek tu mai nk ké szí té sé re, ak kor a szín re bo n tás mû ve lete a megfelelô le -
vi lá gí tó PPD-jén ek ki vál asz tá sa után mind össze egy katti n tás a Fre e Hand prog -
ram ban. A Print ab lak Se pa ra tions fü lé nek azo nos nevû rá dió gomb ját kell
be kap csol nunk. Vi gyá zat! Az alat ta lé vô Print sp ot co lors as pro cess négy -
zet be kap cso lá sa kor a di rekt sz í ne ket a prog ram a hoz zá juk leg kö ze lebb esô
CMYK módú szí nek ké ala kít ja át, te hát azok szín ki vo na tai el tûn nek. A Set up
fül Out put op ti ons ré szén ek utol só, Con vert RGB to pro cess ne vû négyze -
té nek be kap csol á sa aján lott még eb ben az össze függé s ben, hi szen az eset leg vé -
let len ül a mun ká ban ma radt RGB szí ne ket így a hoz zá juk le gkö ze lebb esô
CMYK szí nek ké kon ver tál hatj uk. Igaz, gya kor lott ki ad vány szer kesz tô nem kö -
vet el oly an hi bát, ho gy mun ká jában vé let le nül RGB szín ma radj on. Sokk al in -
kább el képz el he tô, hogy va la kit ôl ka pott, szí nes tin ta su gar as nyom ta tás ra elô -
ké szí tett munk át (RGB mó dú, de jó felb on tá sú szí nes TIFF ké pek, RGB szí nek)
ke ll le vi lá gít a ni, és embe rünk nek nincs ked ve mind ent újra csi nál ni. Ek kor segít
az em lí tett kap cso ló, csak nem árt, ha tisz tá ban van azzal, hogy a mun ka szí -
nei je len tôs mér ték ben mó do sul nak majd.

Amennyiben ve k to ros munká nk nem vég ter mék, ha nem csak egy oldal -
alkotó ele me lesz egy na gyobb ki ad vány nak (pl. embléma vagy ma gya rá zó ábra),
ak kor a Fi le/Ex port pa ranccsal ke ll a be fo gadó ki ad vány szer kesztô pro g ram

164



szá má ra ért he tô vé, emészt he tôvé ten nünk. Ha pi xe les ké pet nem tarta l maz, ak -
kor ér de mes vek to ros .eps fo r má tum ban ex port ál nunk, hi szen így azt mi nôs ég -
rom lás nél kül, tet szôl e ges mér ték ben na gyít hat juk, kic si nyít het jük majd a fogadó
progr am ban. Ha pi xe les ké pet is tar tal maz, ak kor .tif vagy .jpg for má tum ban ex -
por tálh at juk a kiadványszerkesztô fe lé. Ek kor ér de mes az Ex port ab lak Op ti -
ons… gomb já ra ki nyí ló Bit map Expo rt De fa ults nevû abl ak be állí tá sa it (fel -
bont ás, él si mí tás, al fa-csa tor na) meg néz ni, va la mint az itt ta lál ha tó Mo re…
gomb ra is rá üt ni a to váb bi fi nom í tá si le he tô sé gek mi att. Utób bi moz du lat ra a
JPEG Op ti ons vagy a TIFF Op ti ons ab lak nyí lik ki a kép mi nô ség, il let ve a
szín mél ység be ál lí tá sá hoz. A há rom ab la kot együtt muta t ja a 98. áb ra.

Az XPr ess szín re  bon tá sa
Amennyi ben do ku men tu munkba im port ált pi xe les képek és vek toros raj -

zok mind egy i ke csak pro cessz és dir ekt szí ne ket tar tal ma zott, va lam int fáj lunk
ké szí tése köz ben sem hasz nál tunk más szín típ ust, szín mó dot, akkor a munka
vé gezt é vel a színr e  bon tás mind össze két kat tin tás. A Print pa rancs Do cu ment
fü lé ben kap csol juk be a Se pa ra tions négy ze tet. Az Out put fül Pla tes so rá -
ban vá lasszuk a Pr o cess & Spot le he tôs é get, így az eset le ges di rekt szí nek külön
szín ki vo nat ként je len nek majd meg. Amennyi ben mun kánk at ex por tál ni sze -
ret nénk, ak kor ezt ol da lank ént .eps for má tum ban meg tehe t jük a Fi le me nü Save
Pa ge as EPS… pa ran csá nak se gí tségé vel.

Akik enn él rész le te sebb inst ruk ciók ra várnak, az ok nak ja vas lom, la poz gas -
sák az ad ott prog ram meg fe le lô ver zi ó jának ké zi köny vét, ott enn él jóv al rész -
let gaz dag abb le írásra lel nek.

Meg kell je gyez nem, hogy di rekt szí ne ket nem  csak vi lág cé gek lo gó iban
hasz ná lunk, ugya nis a ma egy re di va tos abb arany, ezüst és bronz szí nek is eb -
be a ka teg ó ri á ba tar toz nak. Ug yan ak kor a leggyak rab ban hasz nált két di rekt
szín az of szet tech ni ká nál biz to san a matt és a fé nyes lakk. Mint tud juk, a fé -
nyes mû nyo mó pap ír ra nyo mott fe kete sz ö veg (könyv, fo lyóir at stb.) es ti ol va -
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be ál lí tási leh e tô sé gei



sás kor becsill an, ne he zen ol vas ha tó vá vá lik. En nek köv et kez téb en so kan – na -
gyon böl csen – sok szöv e get tar talm a zó ki ad vá nyok nál ke rü lik a fé nyes mû nyo -
mó papír hasz nál a tát, helyette matt mû nyo móra vagy simít ott of szet pa pír ra
nyomnak. Mun ká juk így lámpa fény nél is jól ol vas ha tó vá válik, de a ben ne sze -
rep lô színes il luszt rác i ók szín ei nem leszn ek olyan te lí tet tek, élé n kek, mint ha
fé nyes mû nyo mó pa pír ra nyom ták vol na ôket. Ezen a prob lé mán se gít a matt
vagy fé nyes lakk. Kü lön szín ki von a ton az illu szt rá ciók tel jes ter ü le té re flek ket
nyo munk, s ezek je lö lik ki a lak ko zan dó felü le te ket. A szí nek így is mét telítetté,
élénk ké válnak. A matt lakk kis sé vissza fo got tabb hat ást ered mé nyez, ugyan ak -
kor a kop ás tól vé di is az il luszt rá ci ót, éppen ezért szí ve sen alk al maz zák pél dá -
ul könyv bo rí tó kon.

PS FÁJL KÉ SZÍ TÉ SE

PostScri pt fájlt a mun ka le vi lá gí tás á hoz kés zí tünk. Elôn ye i rôl (a le vi lá gí tást
vég zô ope rá tor vé let le nül, de kész aka r va sem vált oz tat hat ja meg a le vi lá gí tan dó
mun kát; nem ma ra dhat otth on egy kép, font stb.) már volt szó. Hát ránya a
ma már lé tezô PDF for mát um mal szem ben az utó b bi hoz vi szo nyít ott nagy mé -
re te. Sok nyom da, le vi lá gí tó stúd ió azon ban még nincs fel ké szül ve PDF fáj lok
fo ga dá sá ra, ezért sz ük ség van a PostSc ript fájl írása lé pé se i nek is merte té sé re, de
hang sú lyoz ni szer et ném, hogy a jö vô a PDF for má tu mé.

Amennyi ben a mun ka színr e  bon tá sa meg tört ént, akk or kezdô d het a Post -
Script fá jl írá sa. Biz ton sá gi okok ból azon ban nem árt még egyszer ell en ôrizni,
hogy a be emelt szí nes képek kö zött nem ma radt-e vé let le nül egy-két RGB mó -
dú kép. A fájl ból a nem haszn ált szí nek tö röl he tôk, a hasz nál ta kat pe dig ér de -
mes vé gig néz ni, hogy val a mennyi proc essz vagy di rekt szín-e. Itt sem leh et kö -
zöt tük RGB típu sú szín. Hib át ta lál va azt ja vít suk ki. Az el le nôrzés so rán
gyôz ôd jünk meg ar ról, hogy min den rend ben van, mert a fájlban ma ra dó hibák
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raj ta lesz nek a fil me ken, és nagy való szí nû ség gel ott vi rí tan ak majd a kész nyo -
ma to kon is.

Mi vel a mun kák dön tô több sé ge of szet nyomd ai el jár ás sal ke rül sok szo ro -
sí tás ra, ezért alapv e tô en er re a nyom dai elj á rás ra tár gya lom a PS fájl írását. Ahol
szük sé ges, ott me gem lítem a szi tá hoz kés zü lô film el té rô be ál lít á sa it.

Ah hoz, hogy PostSc ript fájlt ké szít hes sünk, szük sé günk van egy PostSc ript
megh aj tó ra, amely ma már sze renc sénk re mind két plat formon (Win és Mac) az
op e rá ci ós rend szer szer ves rés ze. Ez a meg hajtó biztosítja, hogy gé pünk rôl ada -
to kat küld hes sünk bá r mi lyen PostSc ript nyel vet ér tô nyom tató, le vilá gí tó fe lé.
Az eg yes bere n de zé sek konk rét tul aj don ság a it azok PPD fájl jai (PostSc ript Prin -
ter Desc rip ti ons – PostSc ript nyomt a tó le írás) tar tal maz zák. Ah hoz, hogy PS
fájlt ír has sunk, le ga lább egy – akár vir tu á lis – PS nyom ta tót, le vi lá gít ót te lepí -
te nünk kell gép ünk re. Amennyiben van konkrét, va ló di PS nyom tat ónk, úgy
te le pít é sét (PPD fá jl te le pí tése) an nak te le pítôle me zé rôl el vé gezh et jük. Tény le -
ges nyom ta tó val, le vi lá gí tó val nem ren delke z vén, az o kat vir tu ál i san tel e pít sük.
PPD-jük et kérjük el a le vi lá gító st ú di ó tól, vagy – lé vén sza ba don le tölt he tô fáj -
lok – tölt sük le az int er net rôl, pl. az Ado be, il let ve a gyá rtó cég ho nlap já ról.
Te gyük ôket a he lyük re, Ma cin toshon a Syst em Fol der Ex tens i ons könyv tá rá -
ban ta lál ha tó Prin ter Desc rip ti ons map pá ba. Le vi lá gí tás hoz ajá n lom a Li not ro -
nic csa lá dot. A név ut á ni szám (pl:: Li nit ro nic 630) a hasz nál ha tó leg szé le sebb
film szé les ségét mu tatja mm-ben. A telepíteni kí vánt esz kö zök PPD-it a he -
lyük re téve hoz zá fog ha tunk vir tu ál is le vil á gí tó ink, ny om ta tó ink te lepí té sé hez.

PC-n Az Es zkö zök ab lak Nyom tatók ab laká ban nyis suk meg az Új nyom -
ta tó hoz zá adá sa ikont, köv es sük az uta sítá so kat. Lé nye ges, hogy he lyi és ne
há l óza ti esz köz ként te lepí t sük vir tu ál is be ren de zé sünk et. Mi vel konk rét ny om -
ta tást, le vilá gí tást virtu á lis eszközünkkel úg y sem vé gez he tünk, ezért ki me ne ti
port ként vá lasszuk a File le he tô ség et, ami nek kö vet kez té ben kész PS fájl jai n -
kat pri n te lés he lyett majd szépen el ment het jük.

Ma cinto s hon vir tu á lis esz kö zeink lé t re ho zás á hoz az App li cat i ons (Mac OS
9) könyv tár Uti li tes map páj á ban ta lál ha tó Deskt op Print er Uti lity progra -
mot hasz nál juk. Elin dít va a 99. áb ra bal ol da lán lá tot ta kat kap juk. A Trans -
lator (PostSc ript) le he tô ség vá laszt á sa után azt nyug táz va (OK) lé pünk az
áb rán jobbol dalt láto tt ab lak hoz. Itt a fel sô Chan ge… gomb ra üt ve PPD-t,
azaz eszközt vál aszt hatu nk, és a 100. áb ra bal ol da li ab la ká hoz ju tunk. A lis tá -
ban a kív ánt esz közt meg ke res ve üs sünk a Sele ct gomb ra. Ek kor vissza ke rü -
lünk a 99. áb ra jobb ol da li ké péh ez az zal a kü lönb ség gel, hogy ott a Ge ne ric
fe li rat és a fö lötte lé vô ikon he lyett már a vá laszt ott nyom ta tó, le vi lá gí tó ikon -
ját lát hatj uk, ne vét ol vas hatjuk. Mi vel a ké szü lô vir tu á lis esz közn ek a Desk to -
pon jó he lye van, ezé rt a más o dik Chan ge… gom bot bé kén hagy va a Create…
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gombra üt ünk, így a 100. áb ra jobb ol dalán lá tott ak hoz jutunk, ah ol a ki vá -
lasz tott esz köz nev ét be írva és a Sa ve gomb ra üt ve már lét re is hoz tuk vir tu á -
lis nyom ta tón kat, le vi lágí tón kat. A me ne tet meg ism é tel ve, más PPD-t vá laszt -
va újabb vir tuá lis esz közt kész ít he tünk. Az így lét re ho zott vir tu ál is nyomt a tó kat,
le vi lá gí tókat ugyanú gy hasz nál ha t juk majd, mint valódi tár sa i kat.

PS fájl kés zí té se Pho tos hop 5.5-bôl
A kész, az edd ig tár gyalt lé pé sekk el le vi lá gít ás ra elô ké szí tett ké p hez ki ad juk

a Pa ge Setup pa ranc sot. A Pa ge Attr i bu tes fül – lásd 101. áb ra – Fo r mat
for sor á ban kiv á laszt juk vi r tu á lis le vi lá gí tón kat, itt Li not ro nic 630, a Pa per
sorb an pe dig film mé re tet vá laszt unk. Az áb rán lát ható A5.Ext ra mé ret a tény -
le ges kép A/5-ös mé re ténn ek szé les ség é nél és ma gas sá gá nál is 25-25 mm-rel
nag yobb, így a ki fu tó mel lett el fér nek raj ta a nyom dai je lek is. Ügyelj ünk arra,
hogy min den tén yle ges (vág ott) mér et hez legalább 25–25 mm-rel na gyobb film -
mére tet ad junk meg, el len kezô eset ben a szín ki vo nato k ról le ma rad nak a
nyomdai mun káh oz nél kü lözh e tet len il lesz tô-, vá gó-, sz ín ka libr á ci ós és egyéb
je lek. Az ori en tá ci ót ál lítsuk szük ség sz e rint ál ló ra vagy fek vôre, a ská la pe dig
min dig ma rad jon 100%.

Át tér ve az Ado be® Pho tos hop® fül re a 102. áb rán lát ha tó mó don jelöl -
jük be a Ca libr a ti on Bars-tól a Lab els-ig min den szüksé ges nyom dai jel meg -
je len í té sét az egyes színkivonatokon. Az Emul si on Down kap cso ló be kap csolá -
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sá val szi tá hoz ké szít he tünk fil met. Oka i nak rész le te zés ét és az eset leg e sen szük -
sé ges to váb bi be ál lí tás o kat majd a Le vi lágí tás pa usz ra címû fej e zet ben talál hat -
ja meg a ked ves ol va só. A Scre en… go mb meg nyo más a kor ki nyí ló abl ak ban
az Use Prin ter’s De fa ult Scre ens kap cso ló k ikap cso lása után az egy es szín -
ki vo na tok rács sûrû sé gét (lpi), a r ácsel for gat ás szö gét, va la mint a rá c spont alak -
ját ha tár oz hat juk meg. Le vi lá gí tás kor ezt fel tétl en ál lít suk be (lpi-hez ofszet nél
ve gyük a be írt ér té kek há rom szo ro sát, szit á nál a két sze re sét, a rá csel forg a tás szö -
gét ne válto z tas suk meg, a rács pont alak érd e kes hat á sok hoz meg vál toz tat ha tó),
mert a de fa ult ér té kek kis  fel bont á sú nyom ta tás hoz jók. A Trans fer… gomb
ab lak á ban árn ya lat hel yes bí tést, de az All same je lö lô négy zet k ika p cso lá sá val az
egyes szín ki vo na to kon szín kor rek ci ót vé gez he tünk. Hasz ná la ta csak szín ke ze lés -
ben jár tas gu ruk nak aján lott. A Backg ro und… ab la kában hát tér színt, a Bor -
der…, il letve a Blend… ab lak ban pe dig ke ret-, illetve ki fu tószé le ssé get a dha -
tunk meg a be ál lí tott mé r té kegys ég ben.

A PostSc ript™ Op ti ons fül be ál lí tá sa it a 103. áb ra mu tat ja. Ofsz et re
tör ténô le vi lág í tás kor hasz nál juk az áb ra be áll í tá sa it, azon ne vál tozt as sunk.
A szö veg és kép si mít ás be kap csol á sa in do kolt, a több ié nem.

Át tér ve a Print uta sí tás ab la ká ra, itt csak a le vi lá gí tás szem pont já ból je len -
tôs füle ket tárg ya lom. A Gen e ral fül – 104. áb ra – te te jén a Prin ter sor a
Pa ge Se tup ab lak ban már be ál lí tott Li not ro nic 630-as le vi lágí tót mu tat ja.
A Desti na ti on me zôt áll ít suk Fi le-ra, hi szen PS fájlt sze ret nénk ír ni. A Copies
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me zô min den kép pen 1, még ak kor is, ha a nyom da több gar ni tú ra fil met kér
tô lünk. A kért gar nitú rák számát a kís é rô la pon ad juk meg a lev i lá gí tást vég zô
oper á tor szá má ra. A le vi lágí tan dó ol da lak szá ma most ér te lem szer û en All.

Az Ado be® Pho tos hop® 5.5 fül – 105. áb ra – En codi ng so rá ban vá -
lasszuk a Bi nary kó do lást, mert ez kb. feleakk o ra mé re tû PS fájlt ered ményez,
mint ASC CI társa, de itt nincs vesz te ség, mint a JPEG kó do lás nál. A Spa ce
sor ban vá lasszuk a Sep a ra ti ons be ál lít ást, mert csak ez bi z to sít ja a kü lön szín -
ki vo nat ok le vil á gí tá sát, az összes töb bi ko m po zit ké pet ad.
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A töb bi fül ki töl té se értelemszerû, de be ál lítá sa ik nin csen ek nagy be fo lyás -
sal a le vilá gí tás ra egé szen a Sa ve as Fi le fü lig, am ely nek be áll í tá sai a 106. áb -
rán lát ha tók. A Form at sor most mind en kép pen PostSc ript Job, his zen PS
fájlt íru nk. A PostSc ript Le vel sor ban a Level 2 and 3 rá dió gom bot vá -
lasszuk, hisz ma már min den l evi lá gí tó ér ti a PostScript nyelv ket tes, il let ve
hár mas vál to za tát. A Data For mat itt is Bi nary le gyen a ki sebb fá jl mé ret
miatt. A Font Inc lu si on sor ban pe dig vá lasszuk az All le he tô sé get, hogy az
összes fel hasz nált font be ágya zód jék a PS fájl ba. Mi u tán mind ent beál lí tot tunk
a Save gomb ra üt ve el ké szít het jük PS fájlu n kat.

PS fájl kés zí té se Fre e Hand 9-bôl
Mi vel a Fre e Hand Print uta sít á sá nak be áll í tá sai tel jes mér ték ben felül ír ják

a Page Se tup me nü pont be ál lít á sa it, ezért csak az elôbbiét tár gyal juk. A Gene -
ral fül b eál lí tá sai tel jes mérté k ben azo no sak a Phot os hop Pr int abl a ka hason -
ló fü lé nek b eál lí tá sa iv al, amel yet a 104. áb ra mu tat be. Az el té rés leg felj ebb
annyi, hogy többold a las dok u men tum esetén, javí tás kor a kív ánt ol dal szá mo -
(ka)t ál lít juk be az összes he lyett.

A Fre e Hand 9 fül be ál lí tá sa it a 107. áb ra mut at ja. Mi vel a Li notr o nic
630-as virt u á lis le vi lá gí tó a ki vá laszt ott desk top prin ter, ezért az Use PPD-ben
is ez a be ál lí tott ért ék. Az Out put Se pa ra ti ons, a Sca le% Uni form és 100
be áll í tá sú. Az áb ra jobb ol da lának szö veg es té jé kozta tó ja sze rint szin te még
mind en be ál lí tás rossz.

A Se tup… gomb ra kat tintva ki nyíl ik a Print Se tup abl ak – 108. áb ra –,
bal ol da lon töb bek köz ött egy né zô kép pel, jobb ol da lon pe dig a Se pa rat i ons
fül be ál lít á sa i val. Mi vel ezek az ablakok a fe ke te-fe hér lé zern yom ta tás tárgy alá -
sak or már rész le tes en is mer te tés re kerültek, ez ért most csak a le vi lá gí tás szem -
pont já ból fon tos be ál lí tá sok at tárgy a lom. A bal ol da li né zôk ép ar ra hívja fel
figyelmünket, hogy az áb ra ugy an el fér majd a film en, de a nyom dai jel ek nek
– h acs ak nem csi ná lunk val a mit – nem jut hely (szag ga tott vonal). Jobboldalt
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a szín ki vo na tok meg je len í té sé hez min den kép pen a Se pa rati ons rá dió gom bot
vá lasszuk ki. A Print sp ot co lors as pro cess je lö lôn égy ze tet csak ak kor kap -
csolj uk be, ha azt sze ret nénk, hogy eset le ges dir ekt szí ne ink tûn je nek el, ol vad -
ja nak be a né gy (CMYK) szín ki vo nat ba. A kö zép sô rész táb lá zat á nak P oszlo -
pá nak kis ki pi pá ló je lei re katti nt va ki- és be kap csol hat juk az egyes szín ki vo nat ok
le vil á gí tá sát, ami ja ví tás kor kü lö nös en haszn os. Az O (Overprint) osz lop a fe -
lül nyo más szín ki vo na tonk én ti ki- és b eka p cso lá sá ra szol gál. A fe lül nyo mást csak
a fe ke te színki vo nat nál szo kás be kap csol ni. A Ha lf to ne screen so r ral a le vilá -
gí tás fel kí nált lpi-dpi pár jai kö zül vá laszt ha tunk. Ofs zet nyom ta tás hoz a pap ír
függ vén yé ben (lásd 3. táb lá zat) vá lasszunk lpi ér té ket és hozzá olyan dpi-t az
aján lott pá rok kö zül, ame lyik a leg több árny a la tot biz to sít ja (a leg nagy obb ér -
ték). Szi tá zás hoz eleg en dô a szita rács sûr û sé gé nek (60–300 lpi) fe lét vá las zta ni
és ho z zá meg ke res ni a nem túl mag as (1200 dpi) kö rüli fel bon tást.

A Print Se tup ab lak Imag ing fü lé nek b eál lí tá sai a 109. áb rán lát hatók.
A fel sô négy jelö lô négy zet be kapc so lá sával a nyom dai munk á hoz szük ség es je -
lek et he lyez het jük el munká nk szé lé hez, ám hi ába van nak be kap csolva, mert a
le vi lág í tan dó film mé re te még nem meg fe le lô, azt ma jd a Pa ge Se tup fül ben
ál lít juk be. Az Emuls i on up és a Po si ti ve ima ge az of szet nyom ta tás szo kás os
be ál lí tás ai, szi tá zás hoz az Emuls i on down be ál lít ás a jó. A to váb bi be áll í tá sok
kö zül a Con vert RGB to pro cess je lö lô négy zet be kap cso lá sát em el ném ki,
mert se gít sé gé vel a vé let le nül bent ma radt RGB ele mek szín mód ja kon ver tálha -
tó. Na gyobb mé re tû vekto ros szí nátme ne tek es e tén a Ma xim um co lor steps
ér té két ér de mes 256-ra ál lí ta ni, de je gyez zük meg, ho gy iga zán szép szí nát me -
ne tek Pho tosh op ban ké szít he tôk.

A Print Se tup ablak Pa ge Se tup fü lé nek be ál lít á sai a 110. áb rán lát hatók.
A Pa ge si ze sorb an a film mé rete ként a le nyí ló me nüb en mindig a do ku mentu -
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munk mé re té nek .Ext ra ki ter jesz tésû név vált o za tát vá lasszuk. Ez biz to sít ja
– ahogy az a bal ol da li né zô ké pen is lá tha tó –, hogy az eset le ges ki fu tók me l -
lett jus son hely az Ima ging fül ben b eka p csolt nyomd ai je löl é sek nek is, mert
ha azok le ma rad nak a film rôl, akkor a tel jes le vilá gí tott anyag ot dob hat juk a
sze mét kos ár ba. Amennyi ben egye di, nem szab vá nyos mé re tû ol da lunk van, úgy
a film szél es sé gét és ma gas sá gát 25–30 mm-rel na gyobbnak ve gyük az ol dal mé -
ret nél, ek kor biztosan el fér min den szük sé ges ny om dai je lö lés. A le vi lá gí tóh oz
haszn ált fil mek is szab vány ban rö g zí tett szélességûek, ez ért a st ú di ó val min den -
kép pen tu dat nunk kell a mun ka l evi lá gí tásá hoz szük sé ges fil mszé les ség mini -
má lis ér té két. Az Ori ent a ti on sor ban az Au to matic be állí tás a jó vál asz tás,
mert od afi gyel az es e tleg ve gyes ál lá sú ol da lak szük sé ges el for ga tás á ra.

A Pri nt ab lak to vábbi fü lei kö zül csak a Sa ve as Fi le bír még je lentô ség -
gel a le vi lág í tás szem pont jáb ól, de an nak kív á na tos be ál lí tás ai teljes mé r ték ben
meg egyez nek a 106. áb rán lát ot tak kal.
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A be ál lítá sok e lvég zé se ut án bát ran rá üt he tünk a Sa ve gombra, hogy PS
fájl un kat az ált a lunk adott né ven a ki vá lasz tott könyv tár ba el menthe s sük.
A men tés ideje a fájl mére té tôl és a be emelt il luszt rá ci ók szá má tól füg gôen vál -
toz ik, akár 10–20 má sod per cig is el tart hat.

PS fájl ké szít é se XPress 4.11-bôl
Az elô ké szí tett, le el le nôrz ött, eset leg ja ví tott Qu ark fájlt még egy szer el -

ment jük, hogy biz to san az a vált o zat le gyen a hát tér táron, ame lyikbôl a PS fájlt
írj uk. Ad juk ki a Fi le/Pa ge Se tup vagy a Fi le/Print pa rancs ot, mindkettô
ugya nar ra az eredm ény re ve zet, a 104. áb rán lát ha tó Pr int ab lak nyí lik ki.

Amennyi ben ren del ke zünk már a PS fá jl írá sá hoz b eál lí tott stílu s sal, úgy
azt a Print Style sor le nyí ló menü jé bôl vá laszt hat juk ki, és a kí vánt b eál lí tá -
sok azon nal ren delke zé sünk re áll nak. Ha nem, úgy min dent most kell be áll í -
ta nunk. A Co pies me zô ér té ke min dig 1 le gyen, még ak kor is, ha a ny om da
több gar nit ú ra film et kér. Ilyen ir á nyú igé nyün ket a kí sérô la pon je lez zük a levi -
lá gí tást vé g zô oper á tor fe lé. A Pa ges me zô be leg több ször az ábr án is látható
All ke rül, ja ví tás ok utáni PS fájl írás kor a szo ká sos, már tár gyalt mó don
(2,5,7–9) ír juk be a kív ánt ol dal szá mo(ka)t.

Ezt kö vethe ti a Doc u ment fül le he tô sége i nek be ál lít á sa a 111. áb ra szerint.
A Se par a ti ons je lö lô négy ze tet min den kép pen kap csolj uk be, hisz ennek ha tásá -
ra tör té nik meg a szín ki vo na tok szét vála sz tá sa. Az Inc lu de Blank Pag es kap -
cso ló ma rad jon ki kap csolt álla pot ban, hisz sen ki sem akar üres old a lak ról üres
fil me ket kap ni da ra bonk ént kb. 500 Ft-ért, kivé ve, ha tel jes nyom dai ív sze -
rin ti ki lövé s ben vi lá gít unk le, mert akk or szüks é günk van az üres ol da lak ra is.
A Pa ge Se qu en ce mara d jon All, hisz a Pag es sor ban meg je lölt összes ol dalt
sz e re pel tet ni szer et nénk a PS fájl ban. A Re gist ra ti on sort állítsuk Cent red-
re. Ez az egy be ál lí tás fel tes zi az ös szes nyom dai je let, amely re szük sé günk van.
A Ti ling ma rad jon Off. A má so dik ha sáb te te jén lé vô Spre ads je lö lô négy zet
al a pál lásb an üres, és sok szor így is ma rad. Pro fi ope rá tor ok azon ban do ku men -
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tu muk ki lö vés sze rint el ren dez ett oldal pár ja it e kap cso ló b ekap cso lásá val fogják
össze. Igaz, ek kor az old al mé ret kéts ze re sé nek .Ext ra kit er jeszté sû film mé re tet
kell vá las zta ni uk ál ló he lyett fek vô ori en tác i ó val, hogy az össze fo gott ol da lpár
elfé r jen raj ta. A Bl e ed sor ér té ke 5 mm, ha van, 0 mm ha nincs ki fu tó az ol -
da lak on. Amennyib en csak egy ol dal egyik élén van egy ki fu tó, úgy azt a teljes
fá jl ra be kell kap csol ni. Az Off set ér té ke 6 pt, az az jó 2 mm, ami azt je len ti,
ho gy a nyom dai je lek el to lá sa ak ko ra, hogy azok leg kö ze leb bi pont ja ilyen tá -
vol ság ra van a ki fu tó, ill et ve ann ak hi á nyá ban az ol dal szé lét ôl. A Back to
Front kapc so ló ma rad jon ür es, hisz sem mi ér tel me, hogy a PS fájl ban az olda -
lak for dí tott sor rend ben kö vess ék egy mást.

A Se tup fül be ál lítá sa it a 112. ábra mut at ja be. A Print er Descr ip ti on
sor ban vá lasszuk ki a leg ör dü lô me nü bôl esz kö zünk PPD-jét, je len eset ben ez
a Lin ot ro nic 630-as. A Paper Size sor ban ha tá rozh at juk meg a film mér e tét,
ez min den ko ri lap mé ret ünk .Ext ra ne vû ki ter jesz té se le gyen. A lis ta le he tô -
sége it a vá laszt ott le vi lágí tó PPD-je tar tal maz za. Amennyi ben mun kánk nem
szab vá nyos mér e tû lap ra ké szült, úgy itt vá lasszuk a Cus tom le he tô sé get. Ek -
kor a progr am sa ját kel lékt á rá ból vá laszt ugyan egy film szé les sé get és a ma gas -
sá got Au to mat ic-ra ál lítja, de ez e ket az ér té ke ket nyu god tan fe lü lír hatjuk a
tény le ges lap mé rete i nél 25-25 mm-rel na gyobb ra, hogy jus son elég he ly a ki -
fu tón ak és a nyom dai je lek nek. A Re du ce or En large sor mi n den képp en
100% le gyen, a Pa ge Po sit i o ning pe dig mar ad hat Left Ed ge, de le het ak ár
Cen ter vagy a más ik két vá laszt ha tó ér ték is. A Pa ge Off set és a Page Gap
ér té ke legy en nul la, ha él nek egyál ta lán, mert a fi lm kez de ti be fû zé si hosszát és
az egyes pla te-ek (pla te = egy ol dal egy színkivonata) kö zöt ti tá vol sá got az operá -
tor ál lít ja be. A Fit in Print Area je lö lôn égy ze tet min den kép pen hagyjuk ki -
kapc solt ál la pot ban, az Orie n ta ti on-t pe dig ál lít suk a lap ál lás á nak  meg fe -
lelôen.

Az Out put fül b eál lí tá sai a 113. áb rán lát hatók. A Pla tes sort ál lít suk
Pro cess-re, ha nin csen ek, és Pro cess & Spot-ra, ha van nak di rekt szí nek a
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levi lá gí tan dó mun ká ban. A Halftoning ma radjon Con ven tion al. A Re so -
lu tion sor ban vá lasszuk ki a munka jel legé nek (pa pír) meg fe lelô dpi ér té ket,
a Fre qu ency sor ban pe dig a cél nak me gfe le lô lpi-t. A tábl á za ti rész az eg yes
plate-eket so rol ja fel. Itt döb benhe tünk rá el ôször, hogy es e tleg még is ma radt
a fájl ban nem kív ánt RGB mó dú elem, mert a CMYK so rok után ott so ra ko -
zik, amennyi ben a Pla tes sor ban Pro cess & Spot be áll í tást vá lasz tot tunk. Ezt
a tényt akár el len ôr zés re is fel hasz nál hatj uk, és az eset le ges hibák ki javí tá sa után
új ból el len ôri z het jük ma gun kat. Amennyi ben a so rak o zó spot szí nek szán dé ko -
sak, úgy azok meg lét ét el le nôriz het jük. Egy pla te-et kij e löl ve élô vé vál nak a
fejléc kis há rom sz ö gei és a ki je lölt szín ki vo nat jel lem zôit meg vál tozt at hat juk,
beál lít hat juk. A Print osz lop ban ki kap csol hat juk az eg yes szín ki vo natok le vilá -
gí tá sát. Ez hi ba ja ví tásk or hasz nos le he tô ség (pl.: csak az 5. ol dal feke te szín ki -
von a ta volt hi bás, akkor mi nek vi lá gíts uk le az össze set). A CMYK szín ki vona -
tok rács sû rû ség ét, rá cselfo r ga tá si szö gét és rács po nt alak ját nem il lik át ír ni, de
meg van rá a le he tô ség. A spot sz í nek összes jell em zô je he lyén egy K lát ha tó,
ami azt je len ti, ho gy min den egyes di rekt szín a fe ke te szín ki vo nat jel lem zô it
ve gye fel. Ez a kezdeti b eál lí tás az ért van így, mert sok kal több a min dössze
egy, két vagy há rom di rekt színt (és sem mi mást nem) tar tal ma zó mun ka, mint
az olyan, ahol a CMYK szín ek mel lett van még di rekt szín is. Ilyenk or az egyes
dire kt szí nek jel lem zô it az alap szín ek he lyé re ál lít ják be, amit a plate ki je löl é se
után a Halft o ne osz lop kis há rom szög é re üt ve egy moz du lat tal meg te he tünk.
Amennyi ben a CMYK plate-ek mel lett van nak még di rekt színe ink is (lásd az
áb rát), akkor az adott di rekt szín ki jel ö lé se után an nak jel lemz ô it a már tár -
gyalt mó don a Frequ ency, Ang le és Func ti on mezôk kis há rom szö ge i re üt -
ve áll ít hat juk be. Arra min den képp en vi gyáz zunk, hogy egy mun kán be lül két
szín ki vo nat rá cself or ga tási szö ge sem mi képp en sem egyez het meg, mert az min -
den kép pen mo a ré hoz ve zet. Am ennyi ben a CMYK szí nek melle tt csak maxi -
mum még két dire kt szín van, úgy azok sz ö ge it a digitális korlát miatt 33,69,
il letve 56,31 fok ra ál lít suk be. To váb bi di rekt színe ket már csak a 11,52 fok -
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ra, illetve 38,67 fokra elforgatva helyezhetünk el, mert a racionális rács szer ke -
zetet (azonos számú elemi pontból álló rácscellák) csak ezek a szögek biztosítják.
További két direkt szín elforgatását teszi lehetôvé az utoljára említett két szög
45 fokra tükrözött párja a 78,48 és a 51,33 fok. Ilyen kor ügy el jünk ar ra, hogy
a leg sö tét ebb tónu sú di rekt szí nek a 45 fok kö ze lé be, a leg vi lá gos ab bak pe dig
a 0 vagy 90 fok közelébe ke rül je nek. A felsorolt szögértékek a szokásos négy
színkivonat (CMYK) mellett még további hat direkt szín használatát biztosítják.
Ennél több, színátmenetet is tartalmazó direkt szín használatakor kristályrácsot
használjunk, mert ott nincs rácselforgatás.

Az Op tions fül be ál lí tásai a 114. ábr án ta lál ha tók. A Qu ark PostSc ript
Er ror Hand ler je lö lô négyzet ma radj on ki kap csol va, mert se gít sé gé vel eny hén
szól va igen rit kán si ke rül bárm i lyen PostScript hib át lo kal i zál ni. A Page Flip
sor b eál lí tá sa of szet te ch ni ká hoz No ne, szi tá hoz vis zont Hor i zon tal le gyen.
Itt így tudj uk meg va lósí ta ni a Fre e Handb en és Pho tos hop ban az Emul si on
Down kap csoló val me gol dott y ten ge lyû tük rö zést. A Ne ga ti ve Print kap -
csoló ug yan csak ma rad jon üres. A Pic tu res részben az Out put le gyen Nor -
mal, a Da ta Bi nary és az OPI pe dig Include Ima ges. Az Overp rint EPS
Black kap csolót ak kor ér de mes be kap csol nunk, ha szí nes ter ü le tek fel ett
használunk fe ke te von alak ból és leg fel jebb ki sebb folt ok ból, szö ve gek bôl ál ló
vek to ros EPS áb rá kat. Ez ek fe lü lnyom á sát kap csol hatj uk itt be. A Full Re so -
lu tion TIFF Ou t put négy zet nyu godt an üres marad hat, hi szen a 300 dpi-s
TIFF ké pek a beállított szo ká sos rács ér té kek me l lett is kit û nô mi nô ségû kép -
ként jel en nek meg a nyo ma ton.

A Pre vi ew fül be áll í tá sa it a 115. áb ra mutatja be. Itt be ál lí ta ni ugyan sem -
mit nem tudunk, ehel yett össze fog lal va lát hat juk ed di gi beál lí tá sa ink film re
vonat ko zó ada ta it, valamint az ab lak jobb ol da lán vi zu á li san is ell en ôrizhe t jük,
hogy a fil men jut-e el e gen dô hely a ki fu tó nak és a nyom dai je lek nek. Amennyi -
ben a kis kép vala me lyik ol dal án nem lát juk a nyom dai je le ket, úgy biz to sak
le he tünk ab ban, hogy azok a le vi lá gí tott fil me ken sem lesz nek ott, te hát be ál -
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lí tás a ink (a film mér e te) hib á sak. Na gyobb mé retet be ál lít va itt új ra el len ôr iz -
het jük an nak meg fe le lô vol tát. Ér de mes elô re tá jé ko zód ni a le vi lá gí tó stúd i ó -
ban ha sz nált film szé les ség ek rôl.

Mi u tán e be ál lí tás ok at elvé gezt ük, üssü nk az ab lak alján lévô Pa ge Setup…
gomb ra. A ki nyí ló ab lakban a 101. és 103. áb rá nak meg fele lô en állítsunk be
min dent, majd az OK gombbal tér jünk vissza a 115. áb rá hoz. Itt a Print er…
gomb ra ütve a Ge ne ral fül ben a 104. ábra sze rint áll ít suk be az ér té keket. Ezt
kö vet ô en – mi vel a töb bi fül nem ját szik lé nye ges sze re pet – a Sa ve as Fi le
fü let áll ít suk be a 106. ábrá nak meg fe le lô en és üs sünk a Save gomb ra. A könyv -
tár kiválasztása és név adás után ind ul a PostSc ript fájl lét re ho zá sa. A mû ve let
a mun ka fájl mére te és a be emelt il lusztr á ci ók függvényében akár per ce kig is
elta rt hat, köz ben a prog ram tá jé kozt at ben nün ket ar ról, hogy épp en hol tart
szor gos mun ká jáb an.

A ké szü lô PS fájl mé re te akár több  száz MB is leh et, ér de mes hát meggyô -
zôd ni ar ról, hogy van elég üres hely a win ches te ren. A túl nagy mér e tû fáj lo -
kat az ol dal szá mok be ál lí tá sá val ré szek re da rab ol hat juk. A PS fájl vár ha tó mé -
re te kb. az er e de ti fájl mé ret két szere se, plusz az összes b eem elt illu szt rá ció
össz mé re tén ek két sze re se kö rüli ért ék lesz. Pél dául amennyi ben egy 4 MB-os
XPress fájl ba ös sesen 50 MB-nyi ké pet emel tünk be, ak kor a PS fájl vár ha tó
mé rete kb. 108 MB, vagy leg al ább is e kö rü li érték lesz.
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PDF ÍR Á SA

A PDF (Port ab la Do cu ment Format, az az hor doz ható do ku men tum for -
ma) ép púgy az Ado be ter mé ke, mint a PostScri pt. Nagy fo kú ru gal mas sá gá nak
kö szönh e tô en al kalm a zá si te rü le te messze túl mu tat a nyom dai el ôké szí tés vi lá -
gán (ál lam igazg a tás, ban ki és üz leti él et, in ter net, vir tu á lis ki ad vány ok), azon -
ban a ha gyo má nyos DTP te rül e tén is k ivá ló an al kalmaz ha tó. A for mátum az
old a la kat és az ok ele me it struk turá l tan kez e li, ezért azok hiba ese tén – kü lön
prog ram mal – ja vít ha tók.

Mint már em líte t tem, egy re több le vi lágí tó mû hely, nyom da ké ri az elô ké -
szí tett anyag o kat PDF for mátu m ban. En nek oka egy részt az, hogy a PDF esz -
köz- és platf orm füg get len for má tum, más részt ha té kony tö mö rít é sé nek kö szön -
het ô en lé nye ges en ki sebb mé re tû PostSc ript párj á nál és így moto ros fu tár helyett
gyorsan át küld he tô az in ter net en, harm ad részt pe dig az ért, mert a l evi lá gí tó
stúdió, il let ve nyomda már át tért a tel je sen PDF ala pú elô ké szí tés re, s be kül -
dött mun kán kat így tudja gyor san sa ját rend sze ré be in teg rál ni.

Ké szü lô mun kánk ról PDF for mát u mú fájl – ki ter jesz té se .pdf – szin te az
összes DTP-s progr am ból köz vet le nül is kés zít he tô, azon ban ezek ben az ese -
tekben nem re n del ke zünk annyi be ál lí tá si le he tô ség gel, mint ha a PDF-et köz -
vet le nül a Dis til ler prog ram se gít sé gé vel ál lít a nánk elô. A Dis til ler a DTP-s al -
kal ma zá sok kal elô ál lí tott PostSc ript fájl ból ké szít a be ál lí tás ok nak meg fel e lô
mi nô sé gû PDF-et.

A Dis til lert elindí t va b eje lent ke zô abl a ká ban – lásd 116. áb ra – a Job
Options sor le nyí ló menüjébôl vá laszt hat juk ki a kí vánt b eál lí tásegy üt test,
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amely alaph ely zet ben há rom le he tô sé get kí nál fel. A Pres sOp ti mi zed álta lá nos
ny om dai cé lo kat sz ol gá ló be áll í tás, a Prin tOp ti miz ed se gí tségé vel (léz er- és
tin tas u ga ras) nyom ta tás hoz op ti mal i zált PDF fájl ké szít hetô, a Scr e e nOpti -
mized ped ig a mon i to ron tör té nô meg je lené s re, éle t re va ló (in te rak tív CD, hon -
lap) PDF lét re ho zását biz to sí tó be ál lítá so kat ta r tal mazza.

Eze ket a be ál lí tá so kat a Set tings me nü Job Opti ons… pont jára kat tint -
va a meg jel e nô Job Op ti ons aba lak fü lén ek be áll í tó táb lá in fi nom ít hat juk, majd
a tel jesen test re és fel adatt í pus ra op tim a li zált b eál lí tás cso ma got a Dis tiller
Settings map pá jába név adás mel lett el menth et jük, így a fe ladat leg kö ze lebbi
elô for dulá sa kor az a Dis til ler be je lent ke zô ab la ká nak Job Op ti ons so rá ban a
le görd ü lô me nü bôl már ki vá laszt ha tó.

A be ál lí tá sok el vég zé se után a Fi le/Open me nü ben megnyitjuk a disz til lál -
ni kí vánt .ps ki terje sz té sû fájlt, a futás in nen kezd ve már automatikus. Az ered -
mény (am ennyi ben nem ál lí tot tunk be Input és Out put fold e re ket) ugya nolyan
né ven, de már .pdf ki ter jeszt és sel a .ps fájl mel lett lesz meg ta lál ha tó.

MI NÔ SÉGI PDF FÁJL KÉ SZÍ TÉ SE

Veg yük most sor ra az Dis til ler le vi lágí tás hoz szüks é ges beá l lí tá sait. In dul -
junk ki a kez dô ab lak Pres sOp ti mi zed be ál lí tá sáb ól. A Set tings me nü Job
Opti ons… pont ját ki vá laszt va jut unk az azonos ne vû ab lak hoz, ame ly nek
General fü lét mutatja a 117. áb ra. A Com pa ti bi lity sort ál líts uk Acrobat
4.0-ra, mert ez a ver zió tá mo gat ja a DTP-ben nél kü löz he tet len leh e tô sé gek
soka ság át, a hár mas ped ig még nem te szi ezt meg. Az ASC II Format je lö lô -
négy ze tet ka p csol juk ki, mert a Bina ry kó do lás tö mö rebb. Az Op ti mize PDF
négy zet is maradjon ki kap csol va, me rt el len kezô eset ben we bes meg te kint és re
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opt i ma li zál ja a fájlt, ar ra pe dig sem mi szük sé günk. Ugyan cs ak hagyj uk üre sen
a Ge ne ra te Thu mb na ils kockát, hisz most ni ncs szük sé günk né zôk ép re.
A Reso lu ti on sorban a fel bontá st ál lít suk 2400 dpi-re, ill et ve amennyi ben
isme r jük a le vil á gí tás tény le ges fel bont á sát (pl.: 2438 dpi), ak kor azt az értéket
ír juk be. A Bin ding (kötés) le gyen Left, hisz a nyuga ti kul tú rák ban ez a szo -
kás. Right, az az jobb old a li kö tést al kal maz nak pl. a jap á nok.

A Comp res sion fül be ál lí tásai a 118. ábr án lát ha tók. Itt kü lön-kü lön áll -
ít hat juk be a szí nes (Co lor Bit map) , a szür ke ár nyal a tos (Gr ays ca le Bit map)
és az egy szí nû (Mo noch ro me Bit map) ké pek jel lem zô it. Mind hár om esetb en
a Bic u bic Down samp ling at be ál lí tást vála sszuk, hisz átsz á mí tás ese tén ez biz -
to sít ja a leg jobb kép mi nô ség et. Szín es és szür ke árny a la tos ké pek nél 300, az egy -
szí nû ek nél pe dig 2400 dpi le gyen a fe l bon tás. Me gjegy zem, hogy pl. te ker cs -
ofszet tech ni ká val ké szü lô fe ke te-fe hér na pi lap ok esetén enn él kise bb 150–200,
ille t ve 600–1200 dpi ért é kek is meg fe le lôk. Ép pen ez ért kell min den tech no -
ló gi ai fo lya mat hoz ki ala kí ta nunk és el ment e nünk az oda il lô be állí tá so kat. A szí -
nes és a szürk e ár nya la tos ké pek nél a Comp ressi on sor le gyen Au to ma tic, a
Qu ali ty pe dig Ma xi mum, ug yan is ké pe ink mi nô sé gét a lehetô le gma ga sabb
szin ten kell tar tan unk, nem alk ud ha tunk meg a ki sebb fájl mé ret, de rosszabb
min ô sé gû kép ir á nyá ban. Az egy szí nû ké pek fel bon tása eg yez zen meg a le vi lá -
gí  tá sé val (2400 dpi), töm ö rí té sük pe dig le gyen CCITT Gro up 4, ugy an is ez a
leg ha té kon yabb. Ne fel ed kez zünk meg a Comp ress Text and Li ne Art je lö -
lô  négy zet be kapcs o lá sá ról sem, hogy szöve ge ink és vo na las ké pe ink is tö mö rítve
ke rülj e nek a fájlba.

A Fonts fül beá l lí tá sait a 119. áb ra mu tatja. Az Em bed All Fonts je lö -
lô négy ze tet mi n dig, min den kö rülmé nyek köz ött kap csolj uk be, hi szen ez biz -
to sít ja a fájlban ha sz nált összes fo nt be ágya zás át. A Sub set All Em bedded
Fonts Be low je lö lô négy zetet vi szont tartsuk ki kapc sol va. Be kap cso lá sa csak
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igen rit kán (pl. be tû min ta könyv ek ké szí tése kor) ind o kolt, mert amennyib en az
ad ott betû tí pus ból a be írt szá za lék nál ke ve seb bet hasz nálu nk fel do kum en tu -
munk ban, úgy csak a fel hasz nált kar ak ter ek le írá sait ágyazza be, nem pe dig a
tel jes font kész letet. A When Em vedd ing Fa ils sor be ál lí tása min dig Can cel
Job le gyen, hogy font beág ya zá si hi ba eset én a prog ram lép jen ki, ne foly tassa
a mun kát. Az el nem kés zült PDF fájl egy ért el mû vé te szi a hi ba okát. Az
Embedding rész a be á gyaz ható fon tok at mu tat ja. Legö r dü lô li s tá ja az o kat a
fontk önyv tára kat mu tat ja meg, ame lyek kö zött a beágyazandó fon tok at ta lál -
juk. Az alap font könyv tá rak mell ett sa ját könyv tá ra in kat a Set tings me nü Font
Lo ca ti ons… pont ja alatt mu tat hat juk meg. Csak akkor van rá juk szük ség, ha
a fon tok val a mi lyen ok mi att nem vol tak be á gyazva a k iin du ló PostScr ipt fájl -
ba. Ilyen es et ben a meg fe lelô fontkö nyv tár ki vál asz tá sa után a bal ol dali fel so -
ro lás ból kije löl jük a be ágyaz ni kí vánt fon to(ka)t, ma jd az él ô vé vált jobb ra
mutató „lúd lábra” üt ve át rak juk az(oka)t a min dig be ágya zan dók (Al ways
Embed) lis tá já ba. Ha már nincs rá juk szük ség (újabb mun ká nál, ahol már nem
haszná l juk az adott fo n to kat), akk or a jobb ol da li lis tán kije löl ve ôk et a „lúd -
láb” ir á nya meg vált o zik, ar ra ütve a fo n tok vissza ke rül nek a bal ol dali lis tá ba.
Ugyan így vi he tünk font o kat a jobb ol da li al só Ne ver Em bed (so ha be nem
ágy a zan dó) font ok lis tá jába.

A Co lor fül be állí tá sai a 120. áb rán lát ha tók. Itt áll ít hat juk be töb bek kö -
zött a szín keze lést. A Con versi on rész alatt felsorolt rá di ó gom bok kö zül vá -
lasszuk a Le a ve Color Un chan ged lehe tô sé get. Így a Disti l ler nem nyúl a
szín ek hez, va gyis meg hagy ja a PostSc ript fájl ké szít é se kor be áll í tott ér té ke ket,
szín kez e lést. Az Op ti ons rész négy je lö lôné gy ze té nek be kapc so lá sával pe dig azt
ér kük el, hogy ugya ncsak me gôr zôd nek a PS fájl fe lül nyom ás ra, szín vi ssza vé tel -
re, pont ter ü lés re és a rács képz és re vo natko zó be áll í tá sai. Gyakorlatilag te hát a
szí nek kel kapc so lat ban a PostSc ript fá jl hoz ké pest sem mit sem vál toz ta tunk meg.
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Az Ad vanced fül be állí tá sa it a 121. áb ra mu tat ja. Itt, az Opti ons rész ben
találhatunk meg néhá ny hasz nos le he tô ség et. Az el sôt hagy juk ki kap csol va, mert
csak ak kor al kal maz ha tó, ha PostSc ript progra mo zá si nyelv en meg ír tuk a név -
ben is szer ep lô Pro logue.ps és Epil u gue.ps fáj lo kat. A máso dik kapcsoló be -
kap cso lá sá val en ged él yez zük, hogy a PostSc ript fájl op ci ói fe lül ír ják a most (a
Disti l ler ben) eset leg más ként be ál lít ott ér té keket. A har madik be kap csolá sa en -
ge délye zi, hogy a Disti l ler a PostSc ript ny elv Level 2 szint akszis á nak meg fele -
lô en (és ne a hár mas ver zió sze rint) ért el mez ze a co pi pa ge pa ran csot. A ne gye -
dik be kap cso lá sá val a Porta b le Job Ticket in for má ci ók be épü l nek a PDF
fájlba. Ezek a meg jegy zés ek ma gá ról a PDF fájl ról tar tal maznak in for má ció kat,
ame lyek et egyes le vi lág í tók, di gi tá lis nyom da gé pek ér tel mez ni és felhasználni
ké pe sek.

A DSC-re (Do cu ment Struc tu ring Con ven tio ns) vo nat koz ó an ôriz zen
meg min den lé nye ges dol got a PDF fájl is, de nincs szüks ég az eset le ges sruk -
tu rá lis fel építé s hez kap csol ó dó hi bák gy ûj té sé re, az az a Log DSC War nings
kap cso ló le gyen ki kapc solt ál la pot ban. Ugyan csak szük ség te len az eset le ges OPI
kom men tá rok meg ôrzé se, be e me lése a PDF fájl ba, ezért a Pre ser ve OPI
Comment kap csol ót ugyan csak kap csol juk ki.

Ne fe lejt sük el a De fa ult Pa ge Si ze rész ben b eál lí ta ni a szük sé ges film -
mé ret et, hagy junk hel yet a ki fu tó nak, il letve a nyomd ai je lek nek is (a vá gott
mé ret szé les ség ét és ma gass á gát nö vel jük meg 25-25 mm-rel). Miu tán mindent
be ál líto t tunk, le ell e nô riztü nk, kat tints unk a Sa ve as… gombra és bes zé des név -
vál asz tás (pl.: A4+_CMYK_2400/150) mel lett mentsük el be ál lí tás a in kat a
Distill er Set tings map pá jába a többi mel lé. Le gkö ze lebb így azo n nal hasz ná -
latba ve het jük ga ran tál tan ugyane ze ket a be ál lí tá so kat.

Mi u tán meg nyi tott PostSc ript fájlu n kat (je len eset ben Pró ba qu ark.ps név -
re hall gat) di sz til lál tuk, az az elô áll í tot tuk a ha sonló ne vû, de .pdf kit er jeszté sû
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társát, úgy az ut ób bit az Acr o bat Rea der ben tü ze te seb ben sze mügyre ve hetj ük.
Olda lan ként és szín ki von a ton ként el len ôr iz het jük, hogy min den szük sé ges elem
ott van-e a he lyén, és sem mi fel es le ges sem sze repel a pla te-ek en. Az itt ész re -
vett hi bá kat – meg ta ka rít va a dr á ga l evi lá gí tá si költ sé get – az ere de ti fájl ban ja -
vít hat juk, majd új ra meg ír juk a PostSc ript fájlt, abból a PDF-et, azt is mét el -
len ôrizz ük az Ac ro bat Re a der rel stb. min dadd ig amíg hibát ta lálu nk. Az utolsó,
va ló szí nû leg hi bát lan PDF fájlt már el küld het jük, elvihetjük l evi lá gít tat ni. A PS
fájl disz til lál á sa végén a prog ram a 122. áb rá hoz ha son ló mó don egy rö vid szö -
ve ges üzen e tet ad a mun ka fo lya matr ól.

Az ott lát ha tó Er ror sort (a Hel ve ti ca be tû tí pust nem ta lál ta, és így be ágyaz -
ni sem tud ta a Dis til ler) nem ér tem. Igaz ug yan, hogy a Helv e ti ca a hasz nált
Qua rk alapb e ál lí tása, de az adott pró b afájl ban nem ford ult elô még egy szóköz
vagy Retu rn kar ak ter erej é ig sem, ugy an is az Util i tes/Usa ge/Font me nü ab -
la ka nem so rol ta fel a fá jl ban hasz nált be tût í pu sok kö zött. Mi ért ke llett vol na
hát be ágyaz ni? Más részt a Hel ve ti ca rend szer font, teh át ott van a Dis til ler ál -
tal is is mert Ba se 14 Fonts köz ött, akk or meg mi ért nem ta lálja, ha már tel -
jesen fel es le ges en ugyan, de annyira be ágyaz ná? E hibasort min den alap Helve -
ti cát va ló ban tar tal ma zó fájl diszti l lá lá sa ese tén meg kap nám, ha a be áll í tás nak
meg fe le lô en a si ker te len font beá gya zást köve tô en a progr am ki nem lé p ne. A do -
log szá momra – va ló szín û leg meg le he tô sen hiányos is mere te im mi att – a miszti -
kum, a szám í tó gép, il let ve a prog ram lel ki vi lá ga ka te gó riába tar toz na, ha – a
ma gam tud at lan ság át mentv én – nem gon doln ék rög tön ar ra, hogy eset leg a
prog ra moz ók té ved tek, a prog ramba be csúsz ott egy kis hi ba.

Le vi lá gítá s kor of szet nyom ta tás hoz a tel jes anya got tük röz ni kell az egyes
old a lak füg gô le ges tengelyére, ezt azon ban a le vi lá gí tó stú dió szak embe rei auto -
ma ti kusan meg tes zik hely et tünk, úgy hogy er re ne künk nem kell fi gyeln ünk, sôt
am ennyi ben mi is tük röz nénk az anya got, úgy az ál ta luk még eg yszer tük rö -
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zött fil mek a szem ét ko sárb an vé gez nék. E tük rö zés oka i ról majd a következô
fejezetben be szé lünk.

PDF SZÍN ES VAGY FE KE TE-FE HÉR 
LÉ ZER NYOM TA TÁSH OZ

Te kin tet tel ar ra, hogy sz í nes lé zer nyom ta tó, de olykor fe ke te-fe hér sem sok
he lyen áll re n del ke zés re, ezért elég gya ko ri a PostSc ript, il let ve PDF fájl írá  sa
egy szer û en azért, hogy munk án kat egy má sik he lyen ki nyom tat hass uk.
A PostSc ript fájl írá sak or ilyen ese tek ben nem kapcs ol hat juk be a Se para ti ons
je lö lô négy ze tet, hi szen ma jd kom po zit fájlt nyom ta tunk! Esz köz vá lasz tás kor a
PPD-k köz ül szí nes nyomtatáshoz vá lasszuk a HP Co lor La ser Jet, fe ke te-feh ér
nyomt a tás hoz pe dig pél dául a HP La ser Jet 5000 nyom tat ót. Azért aj án lom eze -
ket az esz kö zök et, mert mind ket tô ké pes A/3-as méretû nyomt a tás ra is. Utóbbi
es et ben a lap széle ken körb en üre sen ma rad 3-4 mm margó, er re te kin tett el kell
lenn ünk munk ánk mére te zé se kor. Fel bon tás és rács sûrû ség ér té ket a fel adat hoz
ill eszt ve a fe la ján lott ért é kek köz ül vá lasszunk. Az el ké szült, még min dig te kin -
té lyes mé re tû PostSc ript fájlból most is cél sze rû PDF-et ge nerá l ni.

A Disti l ler kez dô ab lak á ban a le nyí ló lis tá ból most a Prin tOp ti mi zed sort
vá lasszuk ki (lásd 123. áb ra) an nak ér de ke ben, ho gy a le he tô legk e ve sebbet
kelljen majd válto z tat nunk a Job Op ti ons ab lak egyes fü lei nek be ál lí tá sa in.

A Set tings me nü Job Op tio ns pontja vá lasz tá sa kor meg je le nô az o nos ne -
vû ab lak Ge ne ral fü lé nek be ál lí tá sa i ban (124. áb ra) a le vi lág í tás hoz képe st csak
a fel bon tás (Re so lut i on) vál to zik most 1200 dpi-re. Ennyi ele gen dô, hisz en
sem a szí nes, sem a fe kete-fehér lé zer nyom tat ók fel bon tása nem na gyobb ennél
az ér ték nél.
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A Compr es si on fül be áll í tá sa it a 125. áb ra mu tat ja be. Az el tér és a le vi lá -
gí tás hoz ké pest annyi, hogy itt a szí nes és a szür keá r nya la tos ké pek eset én ele -
gen dô a 200 dpi fe l bon tás és a High mi nô sé gû tö mö rí tés. Az eg yszí nû ké pek
fel bon tá sa egyez zen meg a nyom ta tó é val. Az áb rán ezt 1200 dpi-nek vet tem,
mert ennyi a jó mi nô sé gû fe ke te-fe hér lé zer nyom ta tók felbo n tá sa.

A Fonts fül be ál lí tás ai a 126. áb rán lát ha tók, és tel jes mér tékben azo nosak
a le vi lág í tás hoz kész í tett PDF fáj lév al, hi szen itt ép púgy be kell ág yaz nunk a
fájl ban min den fe lhasz nált fon tot mint ott, ha azt akar juk, ho gy nyom ta tás kor
a szö veg ek ne tö r de lôd je nek át.

A Co lor fül be állí tá sa it a 127. áb ra mu tat ja be. A Con ver si on rész rádió -
gomb jai kö zül itt a má sodi kat – a Tag Everyt hing for Co lor Mgme (no
con ver si on) feliratút – vá lasszuk. Ez nem hajt vég re kon ver zi ót, a szí neket
meg hagy ja a PS fájl ban sze replô szí nrend sz e rek ben, de mind en ele met el lát a
szín ke ze lés hez szük sé ges színp ro fi lok kal. A kö zép sô rész ben ad hat juk meg az ál -
ta lunk haszn ált Gray, RGB és CMYK szín te re ket. Az áb ra be áll í tá sai szé les
kör ben jól hasz ná lha tók. Az Op ti ons ré sz ben a PS fájl Half tone inf or má cióit
csak akkor érd e mes me gôriz ni (b eka p csol ni az utol só je lölô négy ze tet), ha azok
a konk rét ny om ta tó be áll í tá sa it tart al maz zák, nem pe dig ál ta lá nos ér té ke ket.
Le gtöbb ször azon ban kény tel e nek vag yunk ált a lá nos (gene ric) ér té kek kel meg -
ír ni a PS fájlt, mert fog al munk sincs arr ól, hogy majd mi lyen nyom ta tó je le -
ní ti meg munk án kat.

Az A dvan ced fül be ál lí tá sai a 128. áb rán lát hat ók. A le vi lá gí tás ra készülô
PDF be ál lí tá sa i tól egyet len pont ban van el té rés, itt érd e mes me gôriz ni az OPI
Com ments ér té ke ket, ez ért az utolsó el ôt ti je lö lôn égy ze tet be kapcs ol tuk.
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LE VI LÁG Í TÁS HEL YETT
NYOM TA TÁS PA USZ RA

Egyet le negy A/4-es plate (sz ín ki vo nat) le vi lá gít á sa a legolcsóbb he lye ken is
400 Ft kö rü li ér ték. CMYK mó dú mun ká nál ugye bár old a lan ként négy pla te
ké szül, ami egy 100 ol da las k iad vány ese tén már 160 000 Ft-os le vi lág í tá si költ -
sé get je lent. Nem vé let len hát, hogy az elô ké szí tés sel fog lalk o zók min dig is igye -
keztek ki vál ta ni a le vilá gí tás mû ve le tét min de nütt, ahol ar ra a leg ha l vá nyabb
esély mu tat ko zott.

A nagy üz e mi meg ol dás a CTP (Comp u ter To Pla te), ami itt azt jele n ti,
hogy a nyom ó for mát köz vetle nül a di gi tá lis ada to kat tar tal ma zó fájl ból állí t ják
elô, ki hagy va a film kés zí tés és a mon tí ro zás mû vele te it. Az elj á rás ról a nyomdáról
szó ló rész ben még rész le te sen be szé lünk. Most a kis üzemi, há zi meg ol dást beszél -
jük meg. Ez pe dig nem más, mint a pau sz ra tör té nô nyom ta tás. Az át tet szô
pa usz ug yan is na gyon jól szét szór ja a fo r ma ké szí tés nagy ere jû meg vi lá gít á sá nak
ultra vi o la su ga ra it a nem fed ett he lye ken, leg fel jebb a filmn él ki csit ho sszabb
meg vi lá gí tást igé nyel.

A most tárgy al ás ra ker ü lô, költ ség csök ken tô meg old ás (egy A/4-es pa usz kb.
15 Ft, míg az ugyan ek ko ra film 400) klasszi kus négy szín es, vala mint sok minô -
sé gi szürke ár nya lat os ké pet tar tal ma zó munk ák nál (pl.: szín es pros pektus va gy
fe ke te-fe hér mû vészfo tó kat ta r tal ma zó fot ó al bum) egy ál ta lán nem hasz nál ha tó,
ugyan is az el sô tí pus hoz a kel lô ill esz té si pont os sá got és fel bon tást, a más o dik -
hoz pedig a kí vá na tos fedettséget, ár nya latg az dag ság ot nem biz to sítja.

Of szet ny om ta tásn ál a le vi lág í tott fil met pau sszal két es et ben he lyet tesí t het -
jük minden gond nélk ül. Az egyik az egy szí nû – több nyire fe ke te nyom á sú –,
csak szöv e get tar talm a zó ki ad vá nyok hosszú so ra, a má sik cso por tot pe dig azok
a ki adv á nyok al kotj ák, amel yek ben a szö veg mellett vo na las áb rák, és leg fel jebb
olyan tó nu sos fe ke te-fe hér ké pek va n nak, am e lyek nem fény kép sze rûek, il letve
ame lyek nél in kább a me g lé vô ke vés számú tó nus kü lönb sé ge a fon tos, nem
ped ig az ár nyal at gaz dag ság. Pél dául je len könyv és az elôzô kö te tek fe ke te-fehér
ré szét le vi lá gí tás he lyett pa uszra nyom tat tuk ki. A má so dik kö tet nyom dai szem -
pont ból jobb mi nô ségû szö ve ge és ábr ái an nak kö szönh e tôk, hogy ott íves of -
szet nyo mó gé pen tör tént a nyom ás a töb bi kö tet rot á ci ós ejá rás á val szem ben.
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Pa usz ra tö r té nô nyom ta tásh oz meg fe lelô fel bont á sú lé zer nyom ta tó és jó mi -
nô sé gû pa usz szük sé ges. A lé zer nyom ta tó felbontása le galább 600 dpi le gyen,
ez az ér ték már jó, az 1200 dpi pe dig ki vá ló mi nôs é get biz to sít. A to ner mennyi -
sége le gyen bô ven ele gen dô, a szelé n hen ger pedig karcme n tes. Sok he lyen külön
festé k ka zet tát hasz nál nak a pa usz ra tör té nô nyom ta tás hoz. Cél az egy sé ges en fe -
dett, fe ke te nyo móf e lü le tek el ôál lí tá sa. Tu do má sul kell ven nünk, hogy a lé -
zerny om ta tó val ké szí tett nyo mat ma xim á lis fed ett sé ge kb. 1,3 D, amely messze
e lma rad az egyme ne tes of szet 1,9 vagy a szín es tin ta su ga ras nyom ta tók 2,6 D-s
ér tékei mel lett.

Már a mun ka terve zé se kor gond ol nunk kell arra, hogy pa usz ra törté nô
nyomt a tás kor a lé zer nyomt a tók nem kép e sek né vle ges mé re tük (A/4, il let ve
A/3) nyom tat á sá ra, ha nem a szé le ken körb en 3-4 mm mar gót hagy nak. Legyünk
te kint et tel ar ra, hogy a nyom dai je le ket ak kor is nyom tat nunk kell, ha mun -
kánk eg yszí nû, ami 25–30 mm-rel to vább csök kenti a ter vez he tô vá gott old al
ma xim á lis mér e tét.

A jó mi nôs é gû pa usz fr iss, most gyárto tt, vásá rolt, gy á ri lag A/4 vagy A/3
mére t re vá gott, csom a golt pauszt je lent. Az éve kig az író asz tal fiók já ban va gy a
rak tárb an po ros o dott (túl szá raz) pa usz ra kár nyom tatni, ug yan is ar ról a fe l vitt
to ner egy ré sze min den képp en le pe reg, s ez ál tal lyu ka csossá te szi az egyéb ként
fe ke te fe lü le te ket szövegben, áb rá ban egya ránt. Az ilyen pa uszt a nyomda nem
fo gadja el. Pr ó ba nyomt a tás kor egy leg alább nyolc sz o ros nag yí tá sú nyom dai lu -
pé val ér de mes el le nôriz ni a nyom ta tott paus zon a fe dett te rü let ek össze füg gô
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vol tát. A hiba le gtöbb ször nyá ron, nagy me legb en, szár az idô já rásn ál for dul elô,
amikor a leve gô pá ra-, és ez zel együtt a pausz ned ves ség tar tal ma megl e he tô sen
ala csony. A má sik há rom év szak ban, kellô pá ra tar ta lom mel lett még nem ta lál -
koz tam a fen ti hi bá val. A 129. áb ra egy hi bás, le per gett fes tékû pa usz ra nyo -
mott (Ga ra mond 11/13 pt) szö veg rész let nyolc szo ros na gyí tását mu tat ja be.

Nyom tat ás pa usz ra of szet el já rás hoz
Ha fel ké szül tünk a pa usz ra tör ténô nyom tat ás ra, ak kor akár hoz zá is

foghatunk. Gya kor la til ag min dent ugyan úgy kell be ál lít a nunk (lásd fe ke te-fehér
lé zer nyom ta tásr ól szóló fe je zet), mint amik or ren des pa pírra nyom tat juk ki
mun kánkat, mind össze egy lén ye ges el té rés van. Bár me lyik DTP-s progr am ból
nyomta tunk is a Pa ge Se tup me nü pont ab la ka PostScr ipt Op ti ons fü lé nek
Vi su al Ef fect ré szé ben az el sô, Flip Ho ri zon tal ne vû je lö lôn égy ze tet min -
den kép pen kap csol juk be, hogy az old a la kat tü kö rford í tot tan nyom tat has suk
ki! Er rôl semm i kép pen sem fe led kez hetü nk meg, kü lön ben az egész ki nyom ta -
tott anyag me het a sze mét ko sár ba. Ez az a tükrözés, am it le vi lá gít ás kor a stúdió
ope rá to ra min dig meg tesz hely et tünk, ezért ott (PS fá jl írá sa kor) nem sza bad
be kap csol nunk ezt a je lö lô négyze tet, de most kö te lezô.

A tük rö zés oka ro p pant egy sze rû: az így le vil á gí tott film, ki nyom ta tott pausz
ak kor lesz ol vas ható, ha an nak emul zi ós, il let ve to nert tar talm a zó ol da la tá vo -
labb van tôlü nk. Péld á ul a fil met, pa uszt asz tal ra le té ve ez az ol dal van alul.
He  lyet  te sít sük az aszt alt az of szet le mez zel, így a fi lm (pausz) és a le mez em ul -
ziós ré tege szo ro san érintkezik, a le mez meg vi lágí tá sa kor a fer dén ér ke zô fény -
su ga rak (jel en tôs mér ték ben) nem kis eb bít het ik a nyo mó for mán ke let ke zô fol -
tot a film hez, pau sz hoz ké pest. A leme zen l évô folt ki sebb mé re te ugyan is
vé ko nyabb vo na lat, be tûk et, rasz terp ont eset én pe dig vil á go sabb tó nust ered -
mé nyez ne.

Ame nnyi ben a ny om ta tott lap mé re te kise bb a pa u szén ál (A/4, A/3), úgy
azt annak köz e pé re nyomta s suk. Ne fel ed kez zünk meg a nyom dai jelek nyomta -
tá sá nak be kap cso lá sá ról sem. A nyomd á nak itt in kább a vá gó je lekre, il let ve a
fájl ne vé re, ol dals zá má ra, a pla te ne vé re van szük sé ge. Amennyi ben van rá le -
het ô sé günk, úgy kap csol juk be a Print Back to Front kap csol ót, ki nyom ta -
tott ol da lai nk így azon nal ol va sha tó ál lás ban és hel yes sorrendben so ra koznak
ma jd egy más alatt. A nyom ta tót a nyomt a tás ideje alatt fel ügye let nél kül hagy -
nunk nem érde mes, mert Murphy tör vé nye ér telm é ben, ahogy ki lép tünk az aj -
tón a pa usz sz in te azon nal el akad és a nyom ta tás le áll. Fél fül lel min dig fi gyel -
jük nyomtatónk szor gos ko dá sát.

A nyom ta tás be fe jez té vel a kinyomtatott old a la kat egye sé vel fény fe lé tartva
tü ze te sen vizs gálj uk át, s ha hi bát (gyû rött ol dal, le perg ett fest ék) ész le lünk, úgy
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azt azonn al nyomt as suk új ra. Ha in ga do zunk, hogy egy ol dal meg fe le lô mi nô -
sé gû-e, elfo gad ja-e még a nyomda, ak kor az azt je len ti, hogy az ol dal rossz,
nyom tas suk ki új ra. Csak tö ké le tes nek ítélt ol da lak at vi gyünk a nyom dá ba, a
mon tí ro zó így is ki se lej tez majd kö zü lük né há nyat és meg kér nek benn ün ket
azok új bó li elô áll í tá sá ra, szál lí tá sára.

A nyom ta táshoz fel bon tásk ént nyom ta tónk leg na gyobb ér tékét vá lasszuk,
rács sûr û ség nek pe dig a munka jel leg é nek meg fe le lô en min él na gyobb értéket
ír junk be, de ügyel jünk ar ra, hogy a szük sé ges ár nya latga z dag ság meg le gyen
(7<dpi/lpi<13).

Nyom ta tás pa usz ra szit á hoz
Fi l mké szít és kor a le vi lágí tó stú dió fe lé je lez nünk kell, hogy munk ánk szitáz -

va lesz. Ek kor ugyan is nem tük rö zik az egyes ol dal a kat, pla te-eket. Pa usz ra tör -
té nô ny om ta tásk or ne künk sem kell ezt meg ten nünk, min dent úgy csinál ha -
tunk hát, mint am i kor ren des pap ír ra nyom ta tunk. A tük röz és el ma ra dás á nak
oka a szi ta nyo mó for ma ki a la kít á sa kor al kal ma zott meg vi lá gí tá si mód ban rej -
lik. A 130. áb ra a nyo mó for ma meg vi lág í tá sát mu tat ja be of szet és szita ese -
tén. A paus zé nál ki sebb lap mé re tet hasz nálva az ol dalt most is középre pozi -
cio nál va nyom tas suk ki. A nyom dai je lek meg lé tére ép púgy szük sé günk van,
mint az ofs zet el já rásn ál.

A szi ta szö vet anya ga ma már se lyem, per lon, nej lon vagy po li ész ter, a szövés
mód ja több nyi re si ma vá szonsz ö vés, ah ol a fi nom szá lak le-fel, le-fel ker esz te zik
egy mást, ah ogy azt a 131. áb ra mu tat ja. A szita szö vet fi nom ságát az egy cen ti -
mé ter re ju tó szálak sz á ma adja. Mi nél na gyobb ez az ér ték, an nál fi no mabb a
szö vet. A 15–60 szál/cm sû r ûsé gû szitá kat tex tí liák nyo más á hoz hasz nál ják.
A 60–120 szál/cm sû rû sé gû szö ve te ket al kal mazzák a rasz tert nem tar tal ma zó,
több nyi re di rekt fe dô szí nek kel nyo mott gra fi kai mu n kák hoz. A 120–180 szál/cm
szál sû rû sé gû szitaszövetek hasz ná lato sak a szín re bon tott, rasz tert is tar tal ma zó
CMYK transz pa rens fes té ke ket haszná ló szi tás mun kák el ké szí té sé hez.
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A le írt szál sû rû sé gek fel bon tás ra át számo l va 2,54-gyel szor zan dók a cen ti -
mé ter–inch át szá mí tás mi att. Ame nnyi ben a sz o kás tól el té rô en egy CMYK mó -
dú raszt e res mun ka rit kább szálú szi tával ke rül ne ki vi te le zés re, úgy lpi ér ték -
ként a 15. táb lá zat ban meg a dott mennyi sé ge ket vá lasszuk, mert ezek biz tosí t ják
a kel lô árn ya lat szá mot. Veg yük úgy, hogy a szita szálsû rû sé gé nek 2,54-gyel szor -
zott ér té ke adja a „szken nelt kép” fel bon tás át dpi-ben, eh hez pe dig kettes jósági
té nyez ôt fel té tele z ve fe le ak ko ra rács sû rû ség (lpi ér ték) tartozik. A le vil á gí tás,
pausz ra nyom ta tás mi ni má lis fel bon tá sát pedig az ha tá roz za meg, hogy a le vi -
lá gít á si dpi/lpi arány leg alább 8 leg yen a kí vá na tos ár nya lat szám mia tt. Ugyan -
is a 64-nél nag yobb árn ya lat szá mot – nem túl hosszú át me ne ti zó ná kat fel téte -
lez ve – sze münk már foly ton os át men et ként ér zé ke li. Te kin tet tel arra, hogy
ezek a szi tá ra ké szü lô szín ki von a tok csak a PostSc ript nyel vet is me rô nyom ta -
tó val, le vil á gí tó val ké szíth e tôk el, ezért a táb lá zat ban lev i lá gí tási fe l bon tásk ént
a sz o ká sos 300, 600, 1200, 2400 dpi fel bontá so kat ha sz ná lom.

Mint az a táb lá zat ból jól lá tha tó, 300 dpi fel bon tá sú nyom tat ó val 30-as
szál sû rû sé gig, 600 dpi fel bon tású nyom ta tó val 60-as, 1200 dpi fel bont á sú val
pe dig 120-as szálsûrûségig nyom tat hat unk paus z ra l evi lá gí tás he lyett. Ter mé -
sze tes en a 60 lpi alat ti rács sû rû sé gek jól lá tha tó rasz tert ered mé nyez nek, úgy -
hogy hasz ná la tuk min den kép pen meg gon do lan dó, már amennyi ben nem az a
cél unk, hogy a kö lün bözô nagy sá gú rasz ter pon tok igenis jól lát ha tók le gyenek.

A szi ta fes ték ek kö zött a transzpa rens mel lett meg ta lál ha tó a fedô fes ték is.
A szi ta el já rás külö n le ges sé ge még a fedô fe hér fest ék hasz ná lat á nak leh e tô sé ge.
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A szita A szita Ajánlott Minimális Színenkénti
szálsûrûsége felbontása rácssûrûség levilágítási árnyalatszám

szál/cm dpi lpi felbontás db
20 50,8 25 300 145
30 76,2 40 300 57
40 101,6 50 600 145
50 127,0 60 600 101
60 152,4 70 600 73
70 177,8 90 1200 178
80 203,2 100 1200 145
90 228,6 110 1200 120

100 254,0 120 1200 101
110 279,4 140 1200 74
120 304,8 150 1200 65
130 330,2 160 2400 226
140 355,6 170 2400 200
150 381,0 190 2400 160
160 406,4 200 2400 145
170 431,8 200 2400 145
180 457,2 200 2400 145

15. táblázat 
Szitázáshoz ajánlott rácssûrûség- és felbontásértékek



LE VIL Á GÍ TÁS

A le vi lá gítás – külö nö sen több oldalas, szí nes mun kák nál – költ sé ges mû -
ve let. Ez ért nem árt an nak meg kez dé se elôtt né hány dol got elintézni. Amennyi -
ben munká nk rö vid ter je del mû (pla kát, val a mi lyen borí tó, szór ó lap stb.), úgy
an nak va la mennyi ol dalá ról ké szül szí nes dig i tá lis pro of. Eze ket a meg ren del ô -
vel hag yas suk jó vá, fog ad tas suk el ve le. Min dezt ír ás ban te gye meg, a pro o fok
szé lén írja oda, hogy „Elf o gad va”, kel tezze és írja alá. Így minden ké sôb bi vi -
tá nak el e jét ve het jük, kü lön ben so ha sem érünk a mó do sítg a tá sok vé gére. Nem
for dul hat elô, hogy a mun ka le vil á gí tá sa után jut a megre n de lô eszé be egy min -
den olda l ra kiterjedô ap rócs ka ja vít ás, ami szer in te ter mé sze te sen még be lef ér
az ere det i leg meg besz élt ár ba.

Ho sszabb, na gyobb mé re tû munkák (éves jele n tés, te r je del me sebb fo lyóirat,
könyv stb.) eset én ugyan csak a jel lem zôbb, krit i ku sabb szí nes ol dal ak ról ké -
szül dig i tá lis pro of, de fe ke te-fehé r ben va la mennyi ol dalt nyomt as suk ki és a
pró ba nyo ma tokk al együtt azo kat is írás ban fo gad tas suk el meg ren del ônk kel.
Ma gunk meg vé dése mel lett így a meg ren delô is érzi, hogy fele lô sen dö nt a
mun ka el fo ga dás á ról. Ezt az elfogadtatási pro ce dú rát ne vezi a szak nyelv imp -
rimá lás nak. Nyil ván va ló, hogy az imp ri má lás elôtt a nyom a to kat ala po san át -
néz zük, kor rek tú ráz zuk, s ahol hiba van, azt je löl jük, majd ja vít juk. A hib ás ol -
dal ak ra a meg ren delô „A hib ák ja vít á sa után el fo gad va” szö ve get írja alá. Ez a
meg ren de lô vel eg yütt vég zett utol só korr ek tú ra azért fon tos, mert a film e ken
ész re vett hi ba javí tá sa már költ sé ges (újabb le vi lá gít ás), ill et ve a fil men raj ta lé -
vô hi ba sok szor ott le sz a nyo ma to kon is, mert azt már sen ki sem ve szi ész re.
A nyomdá nak nem fel ada ta a ka pott fil mek kor rek tú ráz á sa.

Az elsô tek ercs levi lá gí tók sí ká gyas szer kez e ti me gol dása csak vi szony lag
kismé re tû ol da lak le vi lág í tá sát tet te leh e tô vé, ami egy ben kes keny fi l mszé les sé -
get jelentett. Ugyan is a lé zer fény el té rít é sét vég zô po lig on tü körn ek egy részt tá -
vol kel lett len nie a film síkj á tól, más részt a szé le kig csak kis szög ben for dul -
hatott el, hogy az ott lé vô pi xe lek – kép pon ton ként azo nos szög el for dul ást
felt é te lez ve – ne növekedjenek meg észre ve he tô mér ték ben a ten gely vo nalon el -
he lyez ke dôk kel szemb en.

A te kercs le vi lág í tók szer kez e té rôl, me cha ni ká jár ól, mû kö dé si el ve i rôl az elsô
kö tet ben (a 25–27. ábrák kör nyé kén) ta lál hat rö vid ism er te tést a kedves ol vasó.
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Az elsô, önálló egy ség ként mûk ö dô le vi lá gí tó be ren dezé sek te kercsf ilm re do l -
goz tak. Val ó szí nûleg az ért, mert ezt a mód szert örö köl ték elô de ik tôl, a zárt
láncú nyom dai képfeldolgozó rend sz e rek tôl. Ez a fi lm te kercs ugyanú gy egy át -
lát szó cel lu loid hor doz ó ból és egy ezüst-b ro mid kris tá lyok kal te lí tett zse la tin ré -
teg bôl áll, mint a szok á sos kis film es fényk é pe zô gép ek film te ker cse. Még abb an
is ha sonl ít kis mé retû tár sához, hogy kazettában van. Amíg azo n ban a 24◊36 mm
kép mé re tû fé ny ké pe zô gép be va ló film szélessége a per fo rá ci ó val együtt is csak
35 mm, a 36 ké p koc kát tar tal ma zó te kercs hossza pe dig a be- és ki fu tó val együtt
is csak 1,7 m, add ig a lev i lá gí tóba va ló leg kes ken yebb film sz é les sé ge 310 mm,
a leg rö vide bb hossza pe dig 50 m.

A l evi lá gí tásh oz hasz nált film te ker csek hossza ált a lá ban 50–100 m közö t ti
ér ték. Szé les ség ük al kal maz ko dott a szab vány pa pír mé rete k hez, ter més ze te sen
azok hoz hoz zá szá mít va a ki fu tót és a nyom dai je lek el he lye zé sé hez szüksé ges
terü le te ket is. Saját mun káim és in ter ne tes gyûj tésem so rán mil li mét er ben mér -
ve az alábbi fi l mszé les sé gek kel tal ál koz tam:

310, 335, 355, 460, 560, 660, 720, 760, 910, 1070, 1120.

A kül ön bö zô film szé les sé gekre a szabv á nyos ol dalak ki fu tó ik kal, nyomd ai
je lei k kel együtt ál ló vagy fek vô for má tum ban férn ek el, amint azt a 132. ábrán
lát hat juk. A 310 mm szé les film re ál ló hely zet ben bô ven el fér egy B/5-ös szí -
nes ol dal az összes tar to zé káv al (k ifu tó, nyom dai jelek tel jes ská lá ja) együtt, fek -
vô hely zetb en pe dig egy B/4-es is. Ugyan akk or fe ke te-fe hér mun káknál – ahol
eset leg nincs ki futó és csak a vá gó-, il let ve illesz tô je leket, ol dal jel zést rakj uk fel –
akár egy ál ló A/4-es la pot is be szo rít ha tunk er re a film szé les ség re, fek vô hely -
zet ben pe dig szû ken el fér az A/3-as ol dal, vagy az össze fo gott (spread) A/4-es
ol dal pár.

A síká gyas te kercs le vi lá gí tók igé nyelt ék, igény lik a ki adv ány ol da lain ak ki -
lö vés sze rin ti el ren de zé sét, hogy le vil á gí tás után mi nél ke ve sebb le gyen a kézzel
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132. áb ra 
Ol da lel rende zés 
a le vi lá gí tott 
kes keny 
te kercsfi l men



vég zett, s ezért pon tatlan mon tír o zói mun ka. A ki lö vés sze rin ti el ren de zést a
tör delô he lyett ma már a le vi lá gítá st vég zô stú di ók is elvé gez he tik, amennyi ben
ren delk ez nek ilyen szoft ver rel. A tel jes szoft ve res kil ö vés sze rin ti ol da lel ren dezés -
sel tör té nô le vi lág í tás a kül sô- és a belsô do bos le vi lá gí tók ra ma már egyar ánt
jel lemzô. A ré geb bi síká gyas le vi lág í tók meg e lé gedtek a ki lö vés sze rinti old al -
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133. ábra 
A film út ja a dob le vi lá gít ó ban
1. A kaz et tá ból a fi l met a fémdob ba töl ti
2. A be töl tött film a klimatizáló te rü letre ke rül
3. A film exp o ná lá sa a RIP ada tai alap ján
4. Mé ret re vág ja és a nyo mó forma-kon tak to lás hoz ki lyu kaszt ja a fil met
5. Az ex po nált ívet kaz et tá ba vi szi, ha nincs elô hí vóegy ség az ex po náló ré sz hez

kap csol va
6. A dobb ól a film a vízs zin tes ki men e ti pá lyá ra ke rül, ha van elô hí vóegy ség a

gép hez kap csol va
7. A film a füg gô le ges ki me ne ti pá lyán ha lad
8. Az exponált film az elô hívóegy ség be ke rül



pá rok együtt tar tá sá val, nem tö re ked tek, nem is tö re ked het tek a te l jes nyo mó -
for má ra vo natk o zó ki lö vés elôá l lí tá sára és az asze rinti le vi lá gí tás ra, hisz a nyo -
mott íven egy más mellé ke rü lô old al pá rok kilö vé sét a tör de lôk kézi mód szer -
rel, a törd e lôp rogr am ban ol dot ták meg.

A sí ká gyas le vil á gí tók elô nye, hogy az egé szen ki csi (ke vés ol dal szá mú, akár
mind össze egy plate-ot tar talma zó) munk ák, javí tá sok is azo n nal bei l leszthe tôk
az ér ke zé si sorr end be és le vi lá gít ha tók, nem kell össze vár ni, össze pá ros í ta ni a
dob le vil á gí tó tel jes ívé re va ló anya got. Hát rá nyuk vi szont az, hogy a ke s keny
filmszélesség miatt nem ké pe sek a le en dô nyo mó for má ra op ti ma li zált tel jes ki -
lö vésre, csak a nyo móf or mán egy más mel lé ke rü lô ol da lak ol dal pár ba tör té nô
össze fo gá sát va ló sí t ják meg, azt is az anya got le vi lá gí tásra kül dô ope rá tor kézi
old alát ren de zé se alapj án. Az így le vil á gí tott, összefo gott (spread) ol dalp á rok el -
rende zé se a tel jes nyo móf or ma mé re téb en már ké zi sze re lést, mon tí ro zást igé -
nyel. Má ra ezek a hát rá nyok a le vi lá gí tódob belsô fe lü let é re fe szí tett film nek
kö szön he tô en meg sz ûn tek, ugya nis a dob ten ge lyé ben ál ló lé ze rá gyú a tô le min -
den pon ton azo nos tá vol ság ban l évô fil met kb. 150 fok ban el for dul va vi lágí t -
ja meg, s így már B1-es, vagy akár A/0-ás mé re tek egy szerre tör ténô le vi lág í tá -
sá ra is ké pes. Ma gya rá zat ként: a fil met a hen ger pa lástjá ra a le vi lág í tás alatt
vá kuu m mal od afe szí tik, a film szél es ség ad ja az eg yik, a kb. 150 fok nyi pa lást -
hossz pe dig a má sik, max i má li san le vi lág ít ha tó mé re tet. Az el mon dot ta kat a
133. áb ra tes zi érthe tôb bé.

Itt ke ll meg je gyez nem, hogy a leg több le vi lágí tó mel lett szó szeri nt szo ro -
san ott áll, vele egy egy ség et ké pez a le vi lá gít ott, exp o nált fil met auto ma ti kus
mó don elô hí vó be ren dezés, amely a la bor á lás tel jes mun ka fol ya ma tát el vég zi.
Ez az elô hí vó, fi xá ló, szá rí tó mo dul el ôször hí vó ol datba vi szi a fil met. A hí vás
hômérséklete, ide je, a hívó tö mény sé ge auto ma ti kus an el len ôr zött, szab á lyo zott.
A hívá st öb lí tés, majd fix á lás köv e ti. A fo lya mat egy ala pos mo sás sal és szá rí -
táss al zá rul. Az el ôhí vó és fi xá ló vegy szerek zá rt fo lya matb an ke rül nek nyers -
anyag tar tál ya ik ból a hívó- és fi xá lótan kon ker esz tül a fel hasz nált, fá radt vegy -
sze reket kü lön-külön összeg yûj tô ta r tá lyokba. A film zse lat in ré tegé bôl a meg
nem vi lá gí tott hel ye ken a fixá lás fo lya ma ta al att ki mo sott vi szony lag nagy
mennyis é gû ezüst így vissza nyer he tô és az el hasz nált vegy sz e rek sem ker ül nek
a l efo lyó kon ke resz tül élô vi zekbe.

A szá rí tás után a hí vó be ren de zésbôl ki kerü lô fil met el lenô r zik. Jobb he lye -
ken az egyes nyo mófo r mák szín ki vo nat a it cel lux szal össz eraga szt ják és így ad -
ják át a meg rend e lô nek.

A sí ká gyas le vil á gí tók film je a k ife szí tett sí kon a le vi lá gí tás ideje alatt – egy-
egy sor le vi lá gí tá sát el vé gez ve – a fel bon tás nak meg fe le lô mér ték ben elô re lép.
A dob le vil á gí tók külsô pap lást ján lé vô fil met váku um mal a pa lástra rög zí tik.
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Le vi lá gít ás köz ben a dob a te n ge lye mentén a nyom dai ív hoss zmé re té nek meg -
fel e lô mért ék ben oda-vissza elf o r dul, mikö z ben a fej egy-egy sort le vi lágít, majd
a ten gellyel pár huza mo san egy so r ral ar rébb lép. A bel sô dob os le vil á gí tók dob -
ja áll. A fil met a dob bel sô pa lást jára rög zí ti a vá ku um. A fej a lé ze rágy ú val a
ten gely mentén le vi lá gí tá si so ron ként moz dul el, a lé zers u gár el té rít é sét a so ron
bel ül nagy se bes ség gel for gó poligontükör ve zér li. Léte z nek több fe jet tar tal ma -
zó le vi lá gító berendezések is. Ezek l evi lá gí tá si seb es sé ge lé nye ge sen na gyobb egy -
fe jes társa i ké nál.

Nagy igye ke ze tem ben, hogy a le vi lágí tás ról ír jak, maj dnem el fe led kez tem
an nak el sô, de na gyon fon tos lép é sé rôl, amel yet a sz ak zsar gon egy sze rû en csak
rip pel és nek ne vez. A le vil á gí tó stú dió ba ér ke zett PS vagy PDF fájl az ol da lakat,
ol da lal ko tó eleme ket szé pen egymás ut án ír ja le vek to ros, il let ve pi xe les mó don
ahogy az a fájlba ke rült. A le vil á gí tást végzô szak em ber szám í tó gé pén a le vi lá -
gító programba be hív ja a ka pott mun kát, ell e nôr zi, b eál lít ja a fel bon tást, rács -
sû rû sé get, rács szöge ket, old al ál lást (of szet vagy szi ta), mé re te ket, el he lye zést stb.,
majd indí t ja a le vi lá gí tást.

Ek kor in dul az el sô mû ve let a RIP (Ras ter Im a ge Proc es sor) ál tal vég zett
rasz ter i zá lás, amely a telj es anya got szín ki von a ton ként és ol da lank ént a be ál lí -
tott fel bon tásnak meg fe le lô mé re tû (ez 2540 dpi-nél – ami sz o ká sos ér ték –
éppen 0,01 mm) ké p pon tokra bontja, s az adato k ból min den egyes il yen kép -
pont ról el dön ti, hogy az fe ke te lesz-e av agy nem. A mun ka nem ke vés. Gon -
doljunk be le: 2540 dpi mel lett egy A/4-es old al egyet len színkivonata
21 000◊29 700, az az 623 700 000 ily en kép po n tot tar tal maz. A RIP te hát nem
unat ko zik. Ré geb ben a RIP – egy ak kor gyorsn ak szá mí tó pro cesszor – a le vi -
lá gí tó ba volt b eép ít ve. A las sú mun ka ál lom ás csak az ada to kat szol gál tat ta a
RIP számá ra. A szá mít á sok ide je alatt a le vi lá gító az ért már mû kö dött, hisz
amint ké szen volt az elsô – pél dánk ban 0,01 mm ma gas sá gú – sor, azt már le -
het ett le vi lágí ta ni. A lé ze rágy út ez az adat tö meg ve zé rel te, ve zér li ma is pont -
ról pont ra, sorr ól sor ra. A kép al ko tó pontokban lesz meg vilá gít va a film, így
po zi tív kép ké szül.

A l evi lá gí tóba hel ye zett RIP hátrá nya az volt, hogy am íg az eg yik munka
el nem kés zült, ad dig nem le he tett má si kat rip pelt et ni. Mai, gyors gé pe ink meg -
oldj ák ezt a prob lém át. A levilágítóba csak egy jó nagy ka pa ci tá sú hát tér tár van
be épít ve, hogy azon el fér jen a le vi lágí tan dó fá jl tel jes rippelt anya ga, sôt még
né hány sor ba ál lít ott mun káé is. A le vi lág í tó így foly a ma to san mûk öd het. Az
eg yes fel ada tok ri p pe lé sét kül ön gyors mun ka ál lo má sok végz ik, s cs ak az er ed -
ményt te szik egy nagy ka pa citá sú szer ver re, ah on nan az majd a le vi lá gí tó hát -
tér tár á ra ke rül. A szer ver kap a ci tá sa ál ta lá ban több száz gi ga bájt, esetleg né hány
ter a bájt, azon ban így sem fér rá több, mint egy éj jel-nap pal mû kö dô le vi lág ító
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stú dió kb. egy-két he ti anya ga. Ez egy ben azt is jel en ti, hogy az ügy fel ek ál tal
kül dött any ag minden el ekt ro nik us for má ja kb. egy-két hét alatt le ke rül a le -
vi lá gít ást vég zô mû hely szer ver é rôl, azt ké sôbb ott már sen ki ne ke res se. Az el -
mond ot ta kat a 134. áb ra mu tat ja be.

A le vi lá gít ó ba ke rü lô filmte kercs rôl már volt szó. Szé les ség ük 310–1120 mm
kö zött vál toz ik, hosszuk pedig 50–100 m kö zöt ti ér ték. A gyár tók a fi l mte ker -
cse ket ol yan kisz e re lés ben áru sít ják, hogy azo kat nap pa li fény vi szo nyok mel lett
le hes sen be töl teni ka zett á ik ba, nincs szük ség sö tét kam rá ra. Egy széle sebb tekercs
töm e ge a ka zett á val együtt 20 kg kö rül van. A 135. áb rán lát ható ka zett a cse re
egy Fu ji dob le vil á gí tó ban tör té nik, a két (akár el térô sz é les sé gû film te kercs et
tarta l ma zó) ka zet ta kö zül az alsót cse réli ki s stúdió sz a kem be re.

A mo dern le vi lá gí tó bere n de zé sek már nem nél kü löz het ik a hoz zá juk kap -
csolt elô hí vó egy sé geket. Ezek a gé pek a le vi lá gí tott fil met au to ma ti ku san la -
bo rálj ák, a zaz el ôhív ják, fi xál ják, szá rít ják. Az ehhez szüksé ges vegy sze re ket zárt
fo lya matban használják fel, ami azt je lenti, hogy a hí vó- és fi xá lófol ya dé kot az
egyes vegy szer tar tá lyok ból szi vattyúz zák a ká dakba, majd on nan az el hasz nált
vegy sze rek sa ját gyûj tôt ar tá lyai k ba ke rül nek. Elô hív ás köz ben az ol da tok hô -
mérsé k le tét, tö mény sé gét fo lya mat o san el le nôr zi a ber en de zés és azo kat a be ál -
lí tott szin ten tart ja, hi szen e két pa ra méte r tôl nagy mér ték ben függ a hí vá si és
fi xá lá si idô, már ped ig e két ért é ket a szá rí tás idej é vel együtt szink ron ban kell
tar tani. Az öbl í tés hez, mo sás hoz ha sz nált víz szû rés, tisz tí tás után ke rül a
lefolyóba. Az el hasz nált vegy szerek gy ûj tô tart á lyai a 136. áb rán fi gyel het ôk meg.
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134. áb ra 
A le vi lág í tás mun ka fo lyam a ta



Egy mo dern le vi lá gí tó seb es sé ge ak ko ra, hogy na pon ta akár 100–300 m2

fil met is le vi lá gít ha tunk ve le. A levilágított film emul zi ós ré te géb ôl az elô hívást
követô fi xá lás so rán ki old juk az elô nem hí vott ezüst-b ro mid kris tá lyo kat (bô -
veb ben lásd 3. kö tet A fo tó címû fej e ze tét). Így azt án a fár adt fi xír ben meg le -
he tô sen sok ezüst hal mo zód ik fel. Ezt az igen jele n tôs mennyis é get nem hagy -
ják ve szend ô be men ni, a fix ír kör for gá sá ba egy ezüst vissza nyerô be rend e zést
ik tat nak be, ahogy az a 137. áb rán lá tha tó. Ez a ké szü lék az elekt ro lí zis el vén
mû kö dik, a tisz ta fé me züst a fá radt fi xá ló ol dat ba me rü lô ka tód on vá lik ki. A kép
kö zep én fu tó gé ge csô a hí vá si és szá rí tási fo lyam at köz ben ke letk e zô gôzö ket
szûr és után a sza bad ba ve ze ti ki.

A le vi lág í tan dó mun kát tar tal ma zó PostScr ip vagy PDF fájlt, eset leg nyitott
DTP-s pr og ram fájlt (a hoz zá tar to zó fon tok kal, beemelt il luszt rác i ók kal együtt)
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135. áb ra 
Fu ji le vilá gí tó
al só ka zett á já nak
cseré je
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137. ábra 
Az ezüst ki nyerô
kés zü lék

136. ábra
A hívási folyamat elhasznált 
vegyszereinek gyûjtôtartályai



kü lön bö zô uta kon jut tatha t juk el a le vi lá gí tó stú dióba. Vi het jük szem élye sen,
küld het jük is me rô se ink kel, mo to ros fu tár ral, fel ad hat juk pos tán, de kis mé ret
(egy-két MB) ese tén el küld het jük e-ma il ben is. Na gyobb mé re tû fáj lo kat szé -
les sávú ad at vo na lon a stúd ió FTP szerv e ré re te he tünk fel. A hoz záf é ré si
jogosultságot bizt o sí tó ad a to kat és prog ra mot kérés ese tén a le vi lá gító cég ugyan -
csak e-ma il ben el kül di ré szünk re, vagy meg mond ják, hogy mi lyen cí m rôl tölt -
het jük le azo kat. A PS írás hoz szükséges PPD-k (dráj ve rek, nyom ta tó megh aj -
tók) ugyan csak a stú di ók hon lap jár ól tölth e tôk le. Itt is vá laszt kap ha tunk ar ra
a kér dé sünk re, hogy munká n kat – nem elekt ro ni kus adat át vi tel ese tén – milyen
adat hord o zó kon tud ják fo gad ni.
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DIG I TÁ LIS MON TÍ RO ZÁS

Amon tí ro zás, sze re lés mû ve le te a hag yo má nyos tech nol ó gia sze rint a nyom -
dai mun ka egyik el sô lépé se, s ott an nak mikéntjét majd is mer te tem is, de a
fel ada tot egy re in kább elektr o ni zálják, az el ekt ro nik us mon tí rozá st vi szont a le -
vi lá gí tás sal egy me net ben vég zik el, ezért ej tünk ró la most né hány sz ót.

A Nyom ta tás ki lö vés szerint cí mû fe je zet ben már b emu tat tam a kézi mód -
szert ar ra vona t ko zó an, hogy ki sebb ter jede l mû és ol da lmé re tû munkák es e tén
ho gyan old hat juk meg a törd e lés vé gez té vel az ol da lak át ren de zé se és összef o -
gá sa es e tén, ho gy azok a ja pán haj tásnak, egy sze res en hajto tt ív két old a las lé -
zerny om ta tá sá nak, le vi lá gí tás á nak, il letve az ir ka fûz és nek meg fel e lô kilö vés ben
áll ja nak.

Az ott be mu tato tt me gol dá sok töb bsé ge le vil á gí táshoz is me gfe lel, de nem
te szik leh e tô vé na gyobb ívek (két szeres, há ro mszor os hajtás) egy szer re tör té nô
le vi lá gí tás át. Utób biak hoz ugyan is az ol dal a kat már fej jel egym ás hoz il leszt ve
kel le ne ren dez nünk, ugyan ak kor fi gye lem be kel lene ven nünk a hajt ás ból és a
meg haj tott ív ek vá gá sá ból szár mazó el tar tá sok at is, hogy egyéb fi noms á gok ról
(pl. az egy másba tett ös sze haj tott ol dal pá rok pap ír vastag ság nak megfelelô kij -
jebb csú szá sá ról) most ne is be szél jünk.

Ig az, az XPress ol da lak EPS fájlké nt, k ifu tók kal együtt tör té nô eg yen kén ti
men té sé vel, majd a nyom ó for ma ívének meg fe le lô mé re tû ol dal be hí vás á val,
pon tos mér e te zé sév el, vé gül az ere de ti dok u men tum EPS-ként men tett ol da lai -
nak be hí vásá val, ren dezé sé vel, el for ga tá sá val stb. a pro b lé ma – az elekt ro ni kus
mont í ro zás – ké zi mód szer ek kel is meg old ha tó, de na gyon fá rasz tó, és ko moly
montí ro zói is me re te ket ig ény lô mun ka. Ar ról már nem is sz ó lok, hogy a vá gá -
si, haj tá si von alak at, ív jel zés e ket stb., vagy is a nyom dai je lek nagy ré szét ké z zel
kel le ne el he lyez nünk. Az így el ké szí tett ki lö vés leg alább annyi idôt emészt fel,
mint a ké zi mód szer, az es e tle ges hi bák ja ví tá sá nak ne héz sé ge it már meg sem
me rem em lí te ni.

Már ped ig a szé lese bb filmek meg je le nés é vel fel merü lt az igény a le vi lá gí tás -
sal egy lé pés ben tö r té nô, nyomó for ma sze rin ti ki lö vés di gi tá lis el ké szí té sé re.
A pr ob lé mát töb bek kö zött egy ma gyar fe jlesz tôi csap at is megoldotta, Pa ges
ne vû, di gi tá lis mon tí roz ást megv a ló sí tó, PostSc ript feld ol go zó progr am juk ha -
zai és nem zet közi vi ze ken eg ya ránt si ker e sen haj ó zik az egyre na gyobb hír név
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felé. Na gyon sok stú dió hasz nál ja, gyak or la ti lag bár mely Windows rend szer alatt
fut, és szin te min den le vil á gí tó val, kom po zit ké pet adó szí nes lé zer nyom ta tó -
val képes együtt mû köd ni. Hasz ná lata gyor san el sa já títha tó, ke ze lé se kén yel mes,
egy sze rû. A kép er nyô(kö)n gya kor lati lag mind en mû ve le tet lá tunk. Ta nu lás át
rész le tes, jól forgatható mag yar nyel vû le í rás se gí ti.

A prog ram mo du lá ris fel épí té sû, az egy es ré szek bi z to sít ják a fel hasz ná ló
számára az ügy fe lekt ôl ka pott PostSc ript fáj lok el len ôrz é sét; az ált a luk le írt ol -
dal ak vi zuá lis meg te kin té sét; az ol dalak kü lönb ö zô mó don tör ténô meg vál toz -
ta tás át; egy le vi lágí tá si egy ség nyi film, il letve ve le azo nos mér e tû nyo mó lem ez
meg töl tés ét a fájl ol da la i nak tet szô le ges el rende zé sé vel – ké zi vagy au to ma ti kus
vezér lés sel egya ránt; komp le tt nyom dai ki lö vés el ké szíté sé vel az összes ol dal ról
tet szôl e ges ív haj to ga tá si sé ma és kö tési mód ese tén. Min dez gyor san, ele gán san,
a ké zi mont í ro záshoz ké pest sok kal pon to sab ban, ugyan ak kor lé nye ges en ol -
csób ban old ha tó meg a prog ram se gí tsé gé vel. Egy B/1-es ív négy szín ki vo natá -
nak di gi tá lis mon tí ro zás á val akár 5–10 000 Ft-nyi mon tí ro zói munka vált ha tó
ki. Ma ga a mo n tí ro zott ív lé nyege sen pon to sabb lesz ké zi kivitelezésû pár já nál.

A ki lö vés el ké szí té sé hez szük ség van a nyomdai ív pon tos b eosz tá sá ra, mére -
te zé sére, amely et a nyom dá tól kap hat meg a meg ren de lô. A ked ves olvasó egy
ilyen, pon to san méretezett ívet lát hat Vi rág völ gyi Pé ter: A tipográfia mes ter sé ge
szá mít ó gép pel cí mû mun kájá nak Vá gott mé ret cí mû fe jeze te el sô áb rá ján.

A mun ka min dig a le vi lá gí tan dó PostScri pt fájl elô feldo l go zá sáv al kez dô dik,
ami azt je len ti, ho gy a prog ram RIP mod ul ja vég ig né zi, elem zi a te l jes fájlt, és
az egyes ol da la kat kü lön-kü lön PostScript fáj lok ba men ti szín re bontva, il let ve
kom po zit módon, de már min den ol da lel e met me gfe le lôen rip pelve, pi xel ek re
bont va – pon tos an úgy, ahogy azt az ere deti fájl ban be ál lít ot tuk. Köz ben az
egyes szín ki von a tok ról TIFF for má tu mú né zô ké pek et is ké szít, il letve ezek se -
gít sé gé vel elô ál lít ja minden ol dal szín es né zô ké pét is, hogy ez e ket hasz ná lhas sa
majd a kil ö vés mon i to ron tör té nô meg je lení té sé hez. A PostSc rip fájl ol da lak ra
bon tá sa mindenképpen szük ség es ah hoz, hogy az eg yes olda la kat külön-külön
tud juk majd ke zel ni, moz gat ni, for gat ni, tük röz ni, egy szóv al transz for málni,
vágni stb. Ezen elôfe l dol go zás so rán mind en eset le ges PostScript hib a is ki de -
rül, ami va gy hely ben ja vít ha tó, vagy az ügy fél ér te sít é sét kív án ja meg. Mi n den -
eset re az ol da lak ra bon tott anyag ban már biz tosan nincs PostScript hi ba, azok
le vi lá gí tá sa, kom po zit nyom ta tá sa (di gi tál is pro of) pr ob lé mame n  tes lesz.

Egy-egy fájl ké zi ve zér lé sû rippe lé se mel lett leh e tô sé günk van egy te l jes
könyv tár, il let ve könyv tá rak so ra összes Po stSc ript fájl já nak au to ma tik us fel dol -
go zá sára is. Az In put, Outp ut és Er rors fol dere ket ma gunk de fin i ál hatjuk, je -
löl het jük ki. Ugyan ak kor be állít ha tunk min den olyan pa ra mét ert, ame ly se gít
ben nünk et az el igaz o dás ban. Indítás után a RIP mo dul hát tér ben is mû köd ik,
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138. áb ra 
Há rom, 
egy más mel lé rak ott 
üd vöz lôk ár tya 
né gy-négy színkivonata 
egy fil men



s míg ô az egyik mun ká val fog lal ko zik, ad dig mi el ké szít het jük egy már rippelt
fájl ki lö vé sét.

En nek egyik for má ja a Pla cer modul haszná la ta, am ely nek se gít sé gé vel ol -
da la in kat ké zi ve zér lé s sel hel yez hetjük az eg yszer re le vi lá gít ha tó fil met, illetve
nyo mó le mezt jel képe zô tégla lap ra. Te vé kenys é günk tel jes en vi zu á lis módon tör -
tén ik, de szüks ég ese tén min den transzf or má ci ós ér té ket szám sze rû en is meg -
ad ha tunk. Az olda lak az üres film te rü letre tet szô le ges mó don elhe lyez he tôk, ott
forga t ha tók, tükrözhetôk, me gvág ha tók, ak ár egy más ra is he lyez he tôk. Szár maz -
hatnak egy, de akár több fájl ból pl. ja ví tá sok, min den ol dal ek kor is meg ôr zi
a sa ját rács be ál lít á sa it. Meg te hetj ük, hogy egy nagy film re ke rüljön pél dá ul egy
mun ka összes szín ki vo na ta, majd ezt vág ják szét a kise bb mé re tû nyo móf or ma
ké szíté se kor. Az es e tet a 138. áb ra két ré sze mu tat ja be. Ez látható a prog ram
fu tá sa köz ben a gépre kap csolt két kép er nyôn.

Az olda lak ké zi elhelyezését ki sebb ter je del mû, kev és ol dal ból ál ló mun kák
l evi lá gí tása kor cél sze rû al kal maz ni. A kész ki lö vé si séma el ment hetô, így az
késôbb fel haszn ál ha tó, mó do síth a tó.

Ki sebb mére tû ki ad vá nyok ból akár tö bb pél dány, garn i tú ra el fér egy fil -
men. A 139. áb ra két ké pe egy ki smé re tû, 16 ol dal as, ir ka fû zött is me rtetô ki -
lö vés ét mu tat ja. Jól lát ha tó, hogy a méret hely te len megv á lasz tása mi att – eggyel
több ol dal pár ép pen nem fér el a sor ban – mennyi lesz a hul la dék (kb. 20%),
amelynek pap írá rát ter mé sze te sen a meg rende lô fi ze ti majd. Nagy pél dány szá -
mú mun kán ál ez nem kis ös szeg. Az old a lak kom po zit né zôké pe i vel dolgo z va
az összes szín ki vo nat au t oma tiku san és ponto san ugya narra a hely re ke rül,
ugyanez a kézi mon tír ról nem mond ha tó el.

Hosszabb mun kák (fo lyó i rat ok, köny vek stb.) ki lö vé sé re szol gál az Auto -
Pla cer mo dul. Se gít sé gév el komp lett nyom dai kilö vé se ket ké szíthe tünk el na -
gyon gyors an. Ele gendô egy ív ki lö vését meg kom po nál nunk, a töb bit a pr og -
ram a meg mu tat ott ol dal lis ta alapj án au to ma ti ku san meg csin ál ja. Szí nes
mun kák ese tén itt is dol goz hatu nk a kom po zit né zô ké pekk el, ezek elhelyezése
va la mennyi színkivonatra ér vé nyes lesz.

A munka két rész bôl áll. El ôször a nyom dá tól, meg ren del ô tôl kap ott nyo -
mó for ma és egy ben ív mé ret, haj to ga tási sé ma, ol da lak köz ti el tar tá si ér té kek,
old al mé retek, fejlécad a tok stb. alapján lét reh oz zuk a ki lö vési sém át, sé má kat.
Ugyan is könnyen elô for dulhat, hogy a ki ad vány ol dal szá ma nem osz tha tó az
egy sé má ra, ív re tett ol da lak szá má val. Ek kor min de nké p pen ke letke zik leg alább
egy más mér e tû, esetleg haj to ga tású ív, séma. De a k iad vá nyon be lüli pap ír mi -
nôs ég, sôt nyo má si tech noló gia vált o zás is ered mé nyez het a fô ki lö vé si sémá tól
el té rô ív mé re tet, ol dal ki osz tást. Az ily en ívek he lyét meg a dhatj uk a ki ad vá nyon
be lül, a tény leg es ol dal ki osz tás nál a prog ram ezt ma jd fi gye lembe ve szi.
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139. áb ra 
Ti zen hat ol da las 
ter mé kis mer te tô 
egy szín ki vo na tá nak 
három gar nit ú rá ja 
egy fil men



A sé mák konk rét ol da lak kal va ló fel tölt é se elôtt tisz táz nunk kell a köt és -
mó dot, ugyan is ez alap vetô en ha tá roz za meg az egyes ívek re ker ü lô ol da lak el -
osz tás át. A há rom le het sé ges eset a 140. áb rán lá tha tó. Az el sô azt mu tat ja,
amikor az össze haj tog a tott íve ket eg ysze rû en egy más után kell rak nunk, így ala -
kul ki a te l jes ki ad vány, ez a cérna fû zés ti pik us esete. Az ábra ug yan kéts ze res
haj tást mu tat, de a vá zolt hely zet le gtöbb ször há rom szo ros haj tás nál (egy ív 16
ol dal) for dul elô. Az áb ra más o dik rés ze azt mu tat ja be, ami kor az el ké szült,
hajt o ga tott íve ket egy sz e rû en szép sorjá ban egy másba kell ra k nunk. Az ir kafû -
zés tipikus megv a ló sí tása ez a meg ol dás. A har ma dik lehe tô ség is elég gya ko ri.
Ek kor egy összehajtogatott ív re a fûz ött ív ol da lszám á nak fele, ne gye de jut, ezért
azok ból ket tôt, né gyet eg ymás ba kell raknu nk, majd eze ket az egy más ba ra kott
íve ket so rol juk a tel jes ki ad vá nyon át. Az áb ra har ma dik raj za két da rab nyolc -
ol da las ív eg ymás ba ra ká sát és so ro lás át mu tat ja be. Tu laj don kép pen amennyi -
ben nem rag asz ko dunk a klasszik us 16 ol dal egy nyom dai ív (fûzö tt ív) sza -
bály hoz és ál ta lán o sít juk az ese tet, ak kor ar ról van szó, hogy a haj to gato tt ívekbôl
egyet, ke t tôt, hár mat, … n/3-t, n/2-t, il let ve n-et ra kunk-e egy más ba és az így
ka pott ku pa co kat soroljuk egymás után a tel jes ki ad vány ki a la kí tá sához.

A kö té si mó don kí vül a nyomta tás módja, mi ként je is meg ha tá roz za az egy
ív re, ann ak elô- és há tol da lá ra ke rü lô ol da lel ren dezé st. Tulajdonképpen ar ról
van szó, hogy példá ny szám nyo más kor a papírív el sô ol da lá nak meg nyom á sa
után mi tör té nik az ívvel, il let ve a nyo mó for má val. Négy leh e tô sé günk van.

ÁT FOR DÍ TÁS

Az ív mind két ol da lára ny om ta tunk, de az elô- és há tol dal hoz külön-kü -
lön nyo mó lem ez tar to zik. Az ív el sô ol da lának kel lô pél dánys zám ban tör té nô
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140. áb ra 
Hosszú ki ad vány fel épí té se az össze haj to ga tott ívek bôl



megny o má sa után az ív köte get balr ól jobb ra (ál ta lá ban a rö vid ebb ol da lá val pár -
huz a mos kö zépte n gely men tén) meg for dít juk, szak szóv al át for dítj uk. A bal és a
jobb szélek ek kor fel cser é lôd nek, a felsô és az al só szé lek to vább ra is a he lyükön
ma rad nak. Ezt köve ti új ny o mó for má val az ívek hát ol da lá nak meg nyo má sa. Az
elô- és há tol dali ol da lel ren dezé st egy kétsz e res haj tá sú, nyolcol da las íven szem -
lél tet ve a 141. ábra mu tat ja be.

BUKT A TÁS

Az ív mind két old alá ra nyom tat unk, de az elô- és há tol dal hoz kü lön-külön
nyomó le mez tar toz ik. Az ív el sô ol dal á nak kel lô példá ny szám ban tör té nô meg -
nyo má sa után az ívk ö te get fent rôl le fe lé (ál ta lá ban a hosszabb ol da lával pár hu -
za  mos kö zép ten gely men tén) meg for dít juk, szak szóv al buk tat juk. A fel sô és az
al só szé lek ek kor fe l cse ré lôd nek, a bal és a jobb sz é lek to vábbra is a he lyü kön
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141. áb ra 
Oldalelrendezés 
egy nyolcol dal as ív 
elô- és hát old a lán 
át for dí tás kor

142. áb ra 
Ol da lelre n de zés 
egy nyolcol da las ív 
elô- és hát ol dal án 
buk ta tásk or



ma rad nak. Ezt kö veti új nyom ó for má val az ívek hát old a lá nak megny o má sa. Az
elô- és hát ol da li ol da lelr en de zést egy két szer es hajtá sú, nyolcol da las ív en szem -
lélte t ve a 142. áb ra mu tat ja be.

SCHÖN-WI E DER ÁT FOR DÍ TÁS SAL

A sc hön-wi ed er a né met bôl át vett szak kif e je zés az ív elô- (szép) és hát ol -
dal á nak (csú nya) me g ne ve zés é re. Azon ban a wi eder sz ó nak van egy új ra je -
lenté se is, s mint látni fog juk ez a jel en tés ugya núgy hasz nál ha tó a mun ka -
fo lyamat hoz, mint a csú nya, ta lán még jobb an is je l lem zi a ten ni va lókat. Azt,
hogy a wi e der szó me lyik je len té sét kel le ne hasz náln unk – el ô de ink va lój á -
ban mel yi ket al kalm az ták – csak öreg sza kik tud nák megmondani, én nem
tu dom. Leg fel jebb hal vány sej té se im, ér zé seim van nak az új ra je len tés hasz -
ná la ta mell ett.

Az ív mind két old alá ra nyom ta tunk, de az elô- és há tol dalhoz ugya naz a
nyom ó le mez tarto zik. A ki ad vány í vmé re te fe le a megn yo mott ív mé reté nek,
ezért a le vi lág í tott film ív en és a nyo mó lem e zen egy más mell ett szer e pel a kiad -
vány íve elô- és hát ol da lá nak képe. A nyo mott ív elsô old a lá nak a kel lô pél -
dány szám fe lév el tör té nô megny o má sa után az ív köte get balr ól jobb ra (ál ta lá -
ban a rö vid ebb ol da lá val pár huz a mos kö zépte n gely men tén) meg for dít juk,
szak szóv al át for dítj uk. A bal és a jobb szélek ek kor fel cser é lôd nek, a felsô és az
al só szé lek to vább ra is a he lyükön ma rad nak. Ezt köve ti az ed di gi nyo mó for -
má val az ív ek hát ol da lá nak megnyomása. E zut án az ív et az át for dí tási ten gely
men tén ket té vág juk, így áll elô a k iad vány egy íve a szüks é ges pél dány szám ban.
Az ol da lel rende zést egy két sze res haj tá sú, nyolcol dalas íven szem lél tet ve a 143.
áb ra mu tat ja be.
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143. áb ra 
Ol dal el ren dez és 
egy nyolcold a las íven 
sc hön-wied er 
át for dí tás kor



SCHÖN-WI E DER BUKTA TÁS SAL

A sc hön-wie der a német bôl át vett szak ki fe je zés az ív elô- (sz ép) és hát ol da -
lá nak (csú nya) meg neve zé sé re vagy a wi e der újra je len té sét fel hasz nálva a szép
oldal buk ta tás utáni új ra nyo má sá nak meg ne ve zé sé re. Az ív min dkét old alá ra
nyomt a tunk, de az elô- és hát ol dal hoz ugyan az a nyomó le mez tar toz ik. A ki ad -
vány ívmérete fe le a megny o mott ív mé re tén ek, ezért a le vi lá gí tott fil mí ven és
a nyo mó leme zen egy más alatt sze repel a ki ad vány íve elô- és hát olda lá nak ké -
pe. A nyo mott ív el sô ol da lá nak a ke l lô péld ány szám fe lé vel tör té nô meg nyomá -
sa után az ív kö te get fent rôl le fe lé (ál ta láb an a hosszabb ol da lá val párhu za mos
kö zép ten gely ment én) meg for dít juk, szak sz ó val buk tatj uk. A fel sô és az al só szé -
lek ek kor fel cseré lôd nek, a bal és a jobb szé lek to vább ra is a he lyü kön ma rad -
nak. Ezt kö ve ti az ed di gi nyo mófo r má val az ív ek hát ol dalá nak meg nyomá sa.
Ezut án az ív et a buktatási ten gely men tén ketté vág juk, így áll elô a ki ad vány
egy íve a szük ség es pél dány számban. Az ol da lel ren dezé st egy kétsz e res haj tá sú,

nyolcol da las íven szem lél tet ve a 144. ábra mu tat ja be.
Meg is mer ve az egyes ívek ol dal el ren dez é sét bef o -

lyá soló té nye zô ket, most néz zük meg egy 32 ol da las
szí nes is mer te tô nyom dai kil ö vé sé nek el ké szült el sô
film jét kéts ze res haj tás ese tén. A példát a 145. áb ra
mu tatja be. Ve gyük ész re, hogy a 32 ol dal 4 szí nki -
vona tá nak össze sen 32 íve he lyett – a kom poz it né zô -
ké pek kel dol goz va – ele gen dô volt egy ívet el kész í te ni,
a töb bi ív ol da lak kal va ló fel töl té sét mi nd a négy szín -
ki vo nat es e té ben a pro g ram az ol dal lis ta megmu ta tá sa
után au to ma ti ku san el vé gez te.

Több száz olda las, há rom sz o ros haj tá sú, fe ke te-
fehér könyv tel jes nyom dai kilö vé sét mu tat ja be a 146.
áb ra. Itt még na gyobb a ké zi mon tíro zás sal szem be ni
elôny, hisz amíg a teljes di gi tá lis montír né hány perc
alatt el ké szül, ad dig ugya nez a fe ladat kéz zel vég ez ve
való  szí nû leg cs ak többmûszaknyi mun ka után fe jezhe -
tô be. Az el ké szült ki lö vé sek ol dal fe ltöl tés nél kül is el -
ment het ôk, eze ket sab lon ként használ hat juk ké sôb bi,
azo nos pa ra mé te rek kel rende l ke zô mun kái nk hoz, avagy
ki in duló ér ték ként ve het jük fig ye lem be és mó dos ít hat -
juk kö zel azo nos ada tok kal jell em zett fel ad a tok hoz.

Az össze haj to gat ott ívek egy másba ra ká sa kor a pa -
pír vas ta gsá gá nak össze adódó hat á sa mi att a bel sô ív ek
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144. áb ra 
Ol da lel ren de zés 
egy nyolcol dal as íven 
schön-wi e der 
buk ta tás kor
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145. áb ra 
32 ol dal as színes is mer te tô
tel jes nyomd ai ki löv é sé nek
di gi tá lis el ké szí té se
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146. áb ra 
Több száz ol da las, fe kete-fehér, 
há rom szo ros hajt á sú könyv 
tel jes nyom dai kil ö vé sé nek 
di gi tál is el kés zí té se



ol da lai egy re fok o zó dó mér ték ben kicsúsz nak a kül sô ív ol da la ih oz ké pest. A
je lensé get a 147. áb ra szem lél te ti. A ha tást egy ny o mott ív en be lül nem vesszük
fi gyele m be. A pap í rvast ag sá got meg ad va azon ban a pr og ram ki szá mítja és alkal -
maz za az egyes ol da lak el he lyez é se kor szüksé ges kor rek ci ót. Ké zi mon tír o zás kor
– ép pen a kis ér té kek mi att – ezt a ha tást le he tetlen fi gye lem be ven nünk.

Az egyes levilágított ívek nyom dai kilö vé sé nek el ké szít é se di gi tá lis út on te -
hát lén ye ge sen gyor sabb, ol csóbb, ugyan ak kor sok kal pon to sabb, mint ugy anen -
nek a fel adat nak a ké zi meg va lós í tá sa. A kéz zel mon tí roz ott ívek et a nyo mófor -
ma kon tak to lá sa kor na gyon pon to san kell il leszt e nün k a nyom ó for máik hoz,
hogy ugyan azon nyom dai ív egyes szín ki vo na tai passzer pon to sak le gye nek. Ké -
zi il lesz tés kor a 0,1 mm alat ti passzer hi ba jó nak, a 0,05 mm körü li ér ték pedig
már ki vá ló nak mond ható. A dig i tá li san ki lö vött filmíveket a mo dern levilágítók
a nyo mó lem ez zel tör té nô ko n tak to lás hoz, meg vi lá gít ás hoz a kí vánt he lye ken
0,01 mm alat ti pon tos ság gal kilyukasztják, aminek kö vetk ez té ben a tel jes meg -
nyo mott íven a pa sszer hiba ug yan ilyen kic si, még tízs ze res nagyítás mel lett is
alig észrevehetô mér té kû lesz.
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147. áb ra Az egy másba rak ott ívek
ol da lai nak kicsú szá sa 
a pap í rvast ag ság kö vetk ez mé nye





AZ ANA LÓG PR O OF

A ma hasz ná lat os di git á lis és anal óg pro of kész í tô el já rások va lame nnyi en
csak he lyet te sítik az iga zi pró b anyom ta tást, éppen ezért a szak nyelv na gyon pre -
cí zen mind egyi ket pró ba nyo mat-hely et te sí tô eljárásnak ne ve zi. Mi azonb an mind -
ezt jól eszünk be vésve, elég gé el nem ítél he tô, pon gyo la mó don a tová b bi ak -
ban is csak pro of ként, ille t ve próba nyo matk ént em le get jük majd ôket.

Az ana lóg próba nyo mat már nem a di gi tá lis fájl ada tai, han em a lev i lá gí -
tott fi lm szín ki von a tai ala p ján kés zül az adott old al ról, ki lö vés sze rin ti olda lak -
ról. Így a pr ó ba nyomat és a nyomt a tás sor án felha sz ná lásra ke rü lô fel bont ás és
rács ér té kek biz to san azo no sak lesz nek, ami nek kö vet kez té ben a nyom tath a tó
árny a la tok szá ma is meg egyez ik a két elj á rás nál. So kan ké szí te nek di gi tá lis proo -
fot színes lé zer nyom tató val 600 dpi fel bon tás és 75 lpi rács sû rû ség mel lett. Min -
den ki szá mára egy ért el mû, ho gy az így lét reh oz ha tó 65 ár nyal at szám nem egye -
zik meg a nyom ta tás so rán hasz nált 2400 dpi és 150 lpi nyúj tot ta ár nya lat kép zé si
le he tôsé g gel (257 ár nyal at).

A konkr ét meg ol dá so kat ille tô en a fej lô dés itt is gyors. A gyár tók fej lesztô -
te véke ny sé gé nek kö szön he tô en a kez de ti kon takt más o lás, majd vegy sze rek vi -
zes ol da tá val tör ténô elô hív ás, fest é ke zés stb. – vag yis a kö zös szó val nedv es el -
já rá sok nak ne ve zett – me gol dá sok nagy ré szét má ra ki szo rí tot ták a száraz
el já rá sok. Ezek a tech noló gi ák nem igé nyel nek vegy sze re ket, kör nye zet kí mél ôk,
ugyan ak kor valamivel olcsób bak elô deik nél.

A fel hasz nált festé kek szín tani tul aj don ság ai na gyon jól kö ze lí tik a ny om -
dai fes ték garn i tú rák jelle m zô it, ezért az anal óg pró b anyom a tok jól meg kö ze lí -
tik a nyom dá ból ma j dan ki ke rülô te r mék mi nô ség ét, szín jell em zô it. Egyet len
lén ye ges el té rés, hogy a leg több el járás sa ját, spe ci á lis nyo mat hor do zó ra dol -
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gozik, így a pró b anyom at ké szí té sé hez nem hasz nál hat jó fel a nyom ta tás so rán
al kal mazo tt pap ír. Ve gyük most sor ra az egyes, leggyak rab ban hasz nált el já rá -
so kat.
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148. áb ra 
A nyo mat hor do zó és a szí ne zô fól ia la mi ná lása



AG FA DRY PRO OF

A ké szít he tô pró ba nyo mat mér e te A/5-tôl A/2-ig terjed, pon to sab ban a leg -
nagy obb mé ret 550◊730 mm. Saj nos csak sa ját nyom at hor doz ó ra dolg o zik, tet -
szô leges pap ír nem hasz nál ha tó. Az Eu ro fes ték gar ni tú rá hoz opti ma li zált cián,
bí bor, sá r ga és fe kete sz í ne zé ket hor do zó fól i á kon kí vül a leg fon to sabb di rekt
szí nek bôl vö rös, zöld, bar na, kék, arany és ezüst fó li ák kap ha tók. Mag uk a kb.
0,05 mm vas tag sá gú színfóliák al kot ják az UV-su gárz ás ra ér zé keny ré te get. Az
összes ilyen techn o ló gi ában ul t ra vi o la (UV-) su gár zás ra, a hull ám hossz 380–420
nm kö zöt ti ér té ke i re ér zé ken yí tett anya go kat hasz nál nak, hogy a pró ba nyo mat
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149. ábra 
A pap ír, színe zô fó lia, szín ki vo na ti film együt te sé nek behe lye zé se a meg vil á gí tóeg y ség be



norm ál meg vi lágí tás mel lett ké szül hes sen, a dol go zón ak ne kell jen eg ész nap
sötétkamrában vé gez nie mun ká ját.

Elsô lé pés ben a dol go zó a spe ci á lis nyo math or do zó ra il leszti, he lye zi az el -
sô, ci án szín fól i át, majd azt a 105–110 °C hô mér sék le tû la mi ná lóbe ren de zé sen
át en ged ve nem túl erôs en a pa pírhoz simít ja, ami nek kö vet kezté ben a fes ték -
szem csék a nyoma t hor do zó hoz kö tôd nek. A mûve le tet a 148. áb ra mu tatja be.

Ezt kö ve ti a l evi lá gí tott old al, ol da lak, ív ci án szín ki vo nati fi lm jé nek a fó liára
he lyez é se an nak emul zi ós ré te gé vel le fe lé, cel luxs zal va ló rög zíté se, majd az egy -
máshoz rögzített nyom at hor dozó, szín fó lia, sz í nki vo na ti film hár ma sát a dol go -
zó le fe lé for dít va a kon takt á lóké szü lék be he lye zi, ahogy az a 149. ábrán látható.

A kon tak to lóbe ren de zés ke ze lôfe lü le tén be ál lítj ák a szín ki vo nat hoz szük sé -
ges meg vi lá gít á si idôt. A szín e zô fó lia-gar ni tú ra meg vá lasz tá sá val szab á lyoz hat -
ják a pont te rülés mér ték ét 22 és 17 száz a lék kö zött. Az UV-fény ha tá sára a
fényt kap ott (nem kép alko tó) he lye ken a szí ne zôfó lia szí ne zôa nya ga er ô sen a
fó liá hoz ta pad. A fényt nem ka pott (kép al ko tó) he lye ken a szí ne zô a nyag to -
vább ra is a nyom at hor doz ó hoz kö tött marad. A meg vilá gí tás be feje zé se után a
nyom at hor doz ót a hoz zá rög zí tett szí nezô fó li á val és szín k ivo na ti film mel együtt
felf e lé ford ít va egy asz tal ra te szik. A pap ír ról el ôször a szín ki vo na ti film et tá -
vo lít ják el, majd egyik sar ká nál fo g va szép egyen le tes mozg ás sal a szí ne zôf ó li át
hú z zák le ró la. A nyo matho r do zón a lev i lá gí tott fi lm ci án ki vo na ta lá tha tó a
szo ká sos nyom dai je lek kel együtt. Ez zel az an a lóg pro ofké szí tés el sô lép csôjé -
nek vé gé re ér tünk. Jö het a bí bor szí ne zô fólia felrakása, majd nyomathordozóra
la mi ná lása. Ezt kö ve ti a le vil á gí tott film bíb or (ma gen ta) szín ki vo nat á nak most
már passzer pon tos fel ra gasz tá sa, il lesz té se és az újabb UV-meg vi lá gí tás, majd a
film le sze dé se, és a bí bor szín fó lia le hú zá sa. Ez a má sodok lép csô vége. Ek kor
a pap ír on az ív ci án és bí bor szín ki von a ta együtt lát ha tó. A kö vetk e zô két for -
du lóv al fel ke rül a két, most még hián y zó szín, s már ké szen is va gyunk az ana -
lóg proo f fal. Mi vel a le vi lá gíto tt film ne ga tív is le het, ezért ne ga tív pro of is
készít he tô. A vég sô fe lü let egy matt, félfé nyes vagy fé nyes fó lia pro of ra la mi -
ná lás á val ala kít ha tó ki.

A fel hasz nált fes ték szem csék fi nom sá ga le het ô vé te szi, hogy akár 3600 dpi
fel bon tás mell ett a 150–200 lpi tar tom ány leg ap róbb rasz ter pont ja it is nag yon
jó (2–99% kö zötti) tar to mány ban át vi gyük a ké szü lô pro of ra. A ka lib rá lást a
150. ábr án lát ha tó be áll í tó csík se gí ti, amely kü lönb ö zô felb on tá sok mel letti
szür kes kálát tar tal maz. A ská la egy-egy csík ja vízs zint e sen há rom rész re osz tott,
és 1200, 2400, 3600 dpi fel bon tás mel lett tar talm az za az adott szürke fok o zat
rasz ter pont ja it. Az egyes szür ke fo koza tok lép csô je 5%, tar to má nya pe dig 95%-
tól 5%-ig ter jed. A be állí tó csík jobb ol da la 50%-os fe dett sé gû, az egyes kö rök
pe dig 20%-os lép csôt ad nak a fe ke té tôl a fe hé rig.
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DU PONT CHRO MA LIN

Meg je le né sekor a Du Pont cég Chro ma lin fan tá zi a ne vû ana lóg pró ba nyo -
mó eljá rá sa óri á si sike rt aratott. Mivel ez volt az el sô, akkor még ter mé sze te -
sen ana lóg pro ofk é szí tô el jár ás, ezért a chro ma lin szót so kan ma is a pró ba nyo -
mat szi no nimá ja ként hasz nál ják. Az ak kor még ned ves elj á rás mára sz á raz
meg ol dá sú ra ko rsze rû söd ött. A négy szí ne zôf ó li át hasz ná ló meg ol dás sal ké szít -
hetô leg na gyobb ana lóg pro of 500◊700 mm, ami ép pen a BB/2-es plakát vá -
gott mé re te.

A tech no lógi ai fo lya mat na gyon ha son lít az Ag fa eljá rá sá hoz. Mind össze
annyi a kü lönb ség, ho gy itt egy szín te len UV-ér zé keny fól i át la mi náln ak rá a
speciális pa pírra, majd er re az egy üt tes re il lesz tik a szín ki vo na ti film et. Az egészet
ult ra vi o la fénnyel meg vil á gít ják, a fil met leszedik, majd a fó li át le húzz ák a nyo -
math or do zó ról. Azon ekkor még se m mi sem lát ha tó, de a lá tens kép már ott
van, ug yan is a pap ír a ké pal kotó he lyek en ra gad. Ezt a ra ga dós lá tens ké pet az
át lát szó fól ia ra gasz tó a nyaga és az UV-meg vi lá gí tás egy üt te se hoz ta létre. A meg -
vi lá gí tott he lye ken a fó lia raga sz tó a nya ga a pap ír emul zi ó ré te gé nek ha tá sá ra át -
ala kul, to vább ra már nem ta pad a nyo mat hor do zó hoz. A spec i á lis pap ír ra és az
azon lévô ra gasz tós lá tens kép re a szín ki vo na ti szín e zé ket hor do zó fó liát kb. 60
bar nyo más sal pré se lik rá. Ez a nyo más a kép al ko tó he lye ken a pa pír hoz ra -
gaszt ja a fes ték szem csé ket. A szín e zô fó liát a nyom at hor doz ó ról le húzva kész az
el sô szín ki vo nat.

A tov áb bi szín ki vo nat ok a le írt mun ka fáz is me gism ét lé sé vel ké szít he tôk el,
mind ös sze arra kell üg yel nünk, hogy az egy es szín ki vo na ti film e ket passzer pon -
to san (le he tô leg 0,05 mm-nél kise bb hi bá val) ille sszük az elô zô ek re. A fe lü let
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150. áb ra 
Az Ag fa ana lóg pro of be áll í tá sát se gí tô ka libr á ci ós csík



vég sô kialakítása és az an a lóg pró ba nyo mat el ké szí té se itt is egy matt vagy fé -
nyes fól i á nak a proof fe lüle té re la mi nál á sá val fe je zô dik be.

A Chro ma lin ké szíté s nek lét e zik még a nedves el já rá sa is, amely nek külön -
le ges sé ge, hogy a por ala kú szí ne zé ket szín kivo na ton ként a kép al ko tó he lye ken
ra gad ós sá tett nyomathordozóra szór ják, majd lami ná lás sal köt ik hozzá. A cián,
bí bor, sár ga és fekete szí nezé kek por alak ja le he tô vé te szi, hogy a di rekt szí ne -
ket az alap szí nek ke ve ré sé vel (Pan to ne So lid to Pr o cess sk á la) kö ze lít sék, s ki -
ke ve rés ük után az adott szín ki vo nat ra szór ják.
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151. ábra 
A színkivonati fil mekre he lye zett színezôfóliák a kon tak to lóbe ren dezé s ben



FUJI CO LO RART PROOF

A töb bi el já rással sz em be ni elônye, hogy egye dü li ként tet szô le ges nyo mat -
hor do zó hasz nál ha tó hozzá. Ez a tény azt je len ti, hogy el hoz hat juk a nyom dá -
ból azt a pap írt, amely re majd nyom tat ni fo gunk. A nyo matho r do zó ak ár krea -
tív pap ír, de mû anyag, bôr, tex tí lia is le het. Mint lát ni fog juk a kész, szí nes
ol dal(ak) szin te bár mi re át vi hetôk. A nagy fokú ru gal masság an nak kö szön he tô,
hogy az ed di gi el já rá sok kal el len tét ben – am e lyek az egyes szín ki vo na tok at rög -
tön a spe ci á lis nyo mat hor do zóra vit ték – most a szín ki vo nat ok tü kör for dí tot -
tan ke rül nek szép so r ban egy átlátszó transz fer (át vi vô, ide ig le nes) fól i á ra, és
csak az összes szín ki vo nat el ké szül te után la mi nálj uk, most már ol dalhe lyes
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152. áb ra 
A szí ne zô fó liák be vi tele a hí vó fo lya dék ba



állásban a kész pro o fot errôl az ide igl e nes hor do zó ról a vá lasz tott, te t szô le ges
nyo mat hor do zóra.

Ta lán mon da nom sem ke ll, hogy pél dá ul egy hal vány (sár ga, zöld, szürke
stb.) szí nû pa pír használata ese tén szín es mun kánk vár ha tó szí ne it csak ez zel az
eljárással nézh et jük, be csül het jük meg. Az ed di gi ek kel szemben ez a pr ó ba -
nyomat-ké szít é si mód a ned ves el já rá sok kö zé tar to zik. Azon ban sen ki se ijed -
jen meg, a ké szít ô nek nem kell veg ysze rek et ke ver nie, azok ba nyúl kál nia. A vegy -
sze res rész tel jes en zárt lánc ban mûködik, mi azt nem is lát juk.

Ennyi be ve zetô ut án néz zük hát az ana lóg pró ba nyo mat-ké szí tés fo lya ma -
tát ez zel a mód szerr el. Elsô lép és ben a szín fó li át szí ne zé ké vel le fe lé for dít va az
azo nos szí nki vona ti film re he lyez zük, de utób bi emulz i ós old alát föl fe lé for dít -
juk, így az tü kör for dí tott állásban vi szi majd át az ol dal(ak), az ív szín ki vo na -
tát a szín e zô fó liá ra. Az át vit elt egy UV-fényt kibocsátó konta kt meg vi lá gí tóval
vé gez zük el. A mû ve let a 151. áb rán lát ható.

A megv i lá gí tási idô min den egyes szín ki von at nál azo nos, így kis mé ret ese -
tén az összes szín ki vo nat egy szer re kon tak tol ható. Ezután a szín k ivo na ti fil -
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153. áb ra 
Az el ô hí vott szí ne zôf ó lia tü körfo r dí tot tan ta r tal mazza a szín ki vo natot



meket fél rete het jük, a to váb bia k ban nem lesz rá juk szük sé günk. A szí nez ô fó -
liákat pe dig szé pen egy más ut án két, egy mással szemben for gó gu mih en ger kö -
zé té ve a hí vó ol datba visszük, amint azt a 152. ábra mut at ja.

A fó liák ról ugyan is a meg vi lá gít ott, vagy is a kép al ko tás ban szer e pet nem
vál la ló hel yek rôl a hí vó old at ki mos sa a fes ték szemc sé ket, ott csak az át lát szó fó -
lia ma rad. Az egyes szí ne zô fól i ák a hí vó ból ug yan csak két forgó hen ger köz ött,
már megszárítva jön nek elô, rajt uk az eg yes szín ki vo natok szí nes tük ör ké pe ivel,
amint azt a 153. ábr án meg fi gyel hetj ük.

A laminálóegységen egy fehér alapra (tiszta papír, csak azért kell, hogy lássuk
majd az egyes színkivonatokat) helyezzük az átvivôfóliát, ahogy azt a 154. ábra
mutatja.

Ezt kö vet ô en egy á tlát szó transzf er- (át vi vô-) fó li á ra szí ne zék é vel le fe lé
fordít va, tü kör for dí tott ol da lál lás ban rá tesszük a fe kete sz í ne zô fól i át (lásd a 155.
ábrán), majd ar ra vé dôf ó li át helyezve az eg é szet át küld jük a kb. 120 °C hô -
mérsé k le tû laminálóhen ge rek között, aminek következtében a színkivonat szí -
nezéke az átvivôfóliához tapad.
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154. ábra
A transzferfólia a laminálóegységen
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156. ábra
Laminálás után a fekete színkivonat színezôfóliájának lehúzása a transzferfóliáról 

155. ábra
A fekete színkivonat színezôfóliájának elhelyezése a transzferfólián



A vé dô fó li át le vesszük, és a szí ne zôfó li át le húz zuk az át vi vôfóli á ról, ahogy
az a 156. ábrán látható. A la mi nálás ha tásá ra a fe ték szem csék a transzf erfó liá -
hoz ta pad tak, s azon kialakították az így, fe lül rôl szem lél ve még min dig tü kör -
for díto tt fe ke te szín ki vo na tot. Vesszük a ci án szí ne zôf ó li át és szí ne zé ké vel le fe -
lé for dítva, tü kör for dí tott ál lás ban, passzerp on to san il lesztj ük az át vi vôfó li án
már lát ha tó fe ke te ki von at ra, ahogy azt a 157. ábrán megfigyelhetjük.

Rá tesszük a vé dô fó li át és jö het a lami ná lás. A 158. ábra azt mutatja, amint
a fekete és a cián színkivonat együttese kijön a laminálókészülékbôl. A szí ne -
zôfól i át le húz va a hor dozófó li án most már a két színkivonat egy üt te se lát ha tó
tü kör fordí tott ál lás ban. A köv et ke zô for du ló ban a bí bor, vé gül a sárga ki vo nat
ke rül rá a hor do zófó li á ra. Miv el itt nem a min dig fe ke te szí nû szín ki vo na ti le -
vi lá gí tott fil me ket, han em a szí nes színkivonatokat il lesztj ük passzerpo n to san
egy más hoz, ez ért az utolsó, a sár ga il lesz té se meg leh e tô sen ne héz fel adat, hi sz
a szín alig lát szik a fól i án. A mun kát meg könnyí ten dô az átel le nes il lesz tési
helyek alá, az il lesztés ide jére kék fóliadarabot tesz nek, amin ek ha tá sá ra a sá r -
ga szín ki vo nat ezen ré sze zöld ként jele nik meg, job ban lát ha tó lesz.
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157. ábra
A cián
színkivonatot
tartalmazó
színezôfólia
passzerpontos
illesztése
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158. ábra
A cián színkivonat laminálása a feketére

159. ábra
A négy színkivonat még tükörfordított formában az átvivôfólián



A 159. ábra a még tükörfordított, de már mind a négy színkivonatot tartal -
mazó proofot mutatja a transzferfólián. Am i kor la mi nál ás után az utolsó szí ne -
zô fól i át, a sárgát is le húz tuk a transz ferfóliáról, ak kor azt meg for dít va, az át lát -
szó, véko ny hor do zófó lia fel ôl néz ve már a né zet he lyes színes proofot lát juk.
Ut ol só mû ve let ként a majd a nyomdá ban is haszn ált pap írt, tet szô le ges nyomat -
hor doz ót asz tal ra he lyez zük, ar ra fó li á val föl fe lé, ol dal he lyes ál lásb an rá tesszük a
szí nes pr o o fot, vé dôf ó li át he lyez ünk rájuk, majd az egé szet át küld jük a la min á -
lón. A lami ná lás kö vet kez té ben a tr ansz ferfó lia a raj ta lé vô szín ki von a tok kal együtt
a nyo math or do zóhoz ta pad. Az ívet mé ret re vág va kész az analóg pró ba nyo mat,
amint az a 160. áb rán meg fi gyel he tô. Az át vivôfó lia most a pró b anyom at felsô,
vé dôfó li á ja lesz, épp en ezért matt és fé nyes kivitelû egya ránt kap ha tó be lô le.

A mi nim á lis mér et A/5-ös, a le gna gyobb pedig az A/1-es. Utób bi mé ret
ha zánk ban le het, hogy nincs fo r ga lom ban, de gy á rta nak ek ko ra ké szü lé ket. Az
ér té kek ter mé szete sen k ifu tó val, nyomd ai je lek kel együtt ér ten dôk. A pont te -
rül és, il let ve a nyomdai el já rás szi mul á lá sá ra kü lön bözô szí nez ô fó li ák hasz nál -
ha tók. Az eljáráshoz di rekt színt tar tal ma zó szín e zô fó liák a leg fon to sabb szí nek -
ben be sze rezh e tôk. A hasz nált vegy sze rek au to mati kus mó don gyûjt ôtar tá lyok ba
kerü l nek, az o kat a proof ké szí tô stúd i ók kal szerz ô dés ben ál ló, a vegy sze rek sem -
le ge sí tésé re sza ko so dott szol gál ta tócé gek vi szik el, semlegesítik.
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160. ábra
A kész,
körbevágott
próbanyomat
saját 
hordozóján



3M MATCHP RINT

A Matchp rint fant á zi a ne vû elj á rás meg szü le tése óta már a har ma dik cég tu -
lajdo na. A techno ló gi át az Ima tion cég fejlesztette ki, de tô le meg vá sá rol ta a
3M, s ô volt az a vál la lat, amely a vi lá got me gism er tet te ez zel az elj á rás sal. Ma
az egész tech no ló gia, a be ren dez é sek és a kel lék a nya gok gyár tá sa a Ko dak tulaj -
do nában van.

A Matchpr int ugyan csak ned ves elj á rás, de spe ci ál is pa pírt hasz nál, ezért
sok hel yen in kább a Fuji meg ol dá sát vál aszt ják hely et te. Te ch no ló gi ai fo lya ma -
tá ban in kább az Ag fa el jár á sá ra ha sonl ít. A sp e ci á lis nyo mat ho r dozó ra la mi nál -
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161. áb ra 
A szín ki vo na ti együttes be hely e zé se az UV-fényû meg vi lá gí tóegy ség be



ják az el sô, ci án szí ne zé kû fó li át, majd ezt követôen ol dal he lye sen il lesz tik rá
és rög zí tik rajta a l evi lá gí tott cián szí nki vona ti fil met.

A nyo mat hor do zó, színe zô fó lia, szín ki vo na ti film egy üt te sét le fe lé
for dít va az UV-fényû megvilágítóegys ég be te szik a 161. áb rán mut a -
tot tak szer int. A meg vi lá gí tást vég zô ult ra vi ola fény hul lám hossza
380–420 nm kö zöt ti ér ték, leg aláb bis er re a hull ám hossztar to mány ra
ér zé ke nyek a fól i ák. A meg vi lágí tá si idô szín ki vo na tonké nt el térô ta r -
ta mú.

A megv i lá gí tást kö ve tô en a szín ki vo na ti fil met fél retesszük, majd a színe -
zô  fó li át is le húz zuk a nyo mat hor do zó ról. Ek kor még az összes szí ne zék a
nyomat  hor doz ón ma rad. A nyom at hor doz ót a szí nezé k kel együtt át küldjük az
elô hívón (162. áb ra), ahol a nát riu m- hid ro xid (Na OH) old at a me gvi lá gíto tt,
kép al kot ás ban sze re pet nem vál la ló he lyek rôl ki old ja a fes ték szem csé ket. Ami -
kor a nyo mat hor do zó elô ke rül a szá rí tóhe n ge rek kö zül, ak kor azon már a ci án
szín k ivo nat lát ha tó.
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162. áb ra 
A nyo mat hor do zó és a megvilágított színkivonati fólia hívóoldatba vitele, 
fent a laminálóegység nyílása látható



In dulhat a má so dik for du ló, amely ben a bíbor szín ki vo nat ke rül a ny o mat -
hord o zó ra. Most és a köv et ke zô két fordu ló ban ar ra kell ügyel nünk, hogy az
egyes szín ki vo na ti fil mek et passzer pon to san il lesszük a he lyük re. A ne gye dik
ford u ló után elkészül az ana lóg pro of. Uto l só mû ve letk ént a pr ó ba nyomatot
még egy szer a meg vi lág í tó egys ég be teszik egy be ége tô után vi lá gí tás ra. 

Vála szt ha tunk a nyom at hor dozó matt vagy fé nyes fe lü le ti ki al a kí tá sa kö -
zött. A pont te rü lést (50%-os szürk é nél) 22, 19 és 15 szá za lék ra ál lít hat juk be
a há romféle szí ne zô fól ia-gar ni túrá val. A rasz terpo n tok át vi te le a leg több ször
hasz nált 2400 dpi, 150 lpi kö rü li film le vi lá gí tá si be ál lí tás ok melle tt 2–98% kö -
zöt ti. Az eljárással készíthetô próba nyo mat leg ki sebb mé re te A/5+, a leg na gyobb
pe dig A/3+, A/2+, illetve A/1+ le het, ugyan is e há rom mé retben gyárt ják eze -
ket a be ren dez é se ket. A fo tózo tt ké szü lék ma xi mum A/3+ mér e tû pro o fok ké -
szí tés é re alka l mas. Az el já rás hoz di rekt színt tar tal ma zó szín e zô fó liák nem csak
be szer ez he tôk, de kü lön meg vás á rol ható egy tet szôl e ges dir ekt szín ki ke ver é sé -
re és a ki kev ert szín nel szí ne zôf ó liá gyár tás á ra al kal mas kés zü lék. Tud tom mal
azon ban ilyen be ren dezés ha zánk ban nin csen. A hasz nált vegy sze rek au to ma ti -
kus mó don gyûjt ôtartá lyok ba ke rül nek, azo kat a pr o of ké szí tô stú di ók kal szer -
zô désb en ál ló, a vegy sze rek sem le ge sít é sé re sza ko so dott szol gál ta tócé gek visz ik
el, sem le ge sí tik.

A Machp rint elj á rás nak van száraz vál to za ta is, amely annyi ban kü lön bö -
zik a ned ves el já rást ól, hogy az egyes szín ki vo na tok la mi ná lá sa és meg vi lá gít á -
sa után a szí ne zé ket tar tal mazó fól ia le húz á sa kor a meg vi lá gí tott (nem ké pal -
kotó) he lye ken a fe sz ték szem csék a fó li á val együtt le jön nek, azo kat nem kell
hí vóol dat tal ki szed ni, s a nyo math or do zón máris láthatóvá válik az adott szín -
ki von a ti kép.

A be mut a tott négy el jár ás mel lett lé tez ik még né hány, de ez ek a meg ol dá -
sok ural ják a pi ac je len tôs ré szét. A tech no ló gi ai fej lô dés ezen a te rül e ten is oly
gyors, hogy né hány éven be lül bi z to san más fé le technológiák lesznek a piac ve -
ze tôk.
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A MUN KA Á TAD Á SA 
A MEG REN DELÔ NEK,
NYOM DÁN AK

A fil mek le vilá gí tá sá val és a kri ti kus ol da lakr ól ké szí tett ana lóg proo fok át -
vé te lé vel tu laj don kép pen a tény le ges nyom dai elô ké szít ôi munka vé gé re értünk.
Ugyan a l evi lá gí tó stú di ó tól átv ett fil me ket és az ana lóg pr ó ba nyoma to kat is
ill ik még egy szer alaposan á tné z nünk már csak a mag unk meg nyugt a tá sa vé -
gett is, hogy tu d juk: min dent re nd ben ta lál tunk. Ame nnyi ben mé gis hi bát fe -
de zünk fel, úgy azt a fájl(ok)ban ja ví ta nunk kell, ugyan ak kor a hi bát je löl jük
a pro o fon, feke te-fe hér nyo ma ton is, de írj uk oda, hogy „Ja vítva”, dá tu moz zuk
és ír juk alá. A hi bás szín ki vo na to kat, ol da la kat ter mé sze te sen új ra vi lá gít tas suk
le, ami ism é telt PostSc ript, es e tleg PDF fájl(ok) írá sá val, le vi lág í tó stú di óba kül -
dé sé vel, valamint a javított oldalak, plate-ek ellenôrzésével jár.

A gra fi kus, a nyomd ai elô ké szí tést végzô vál lal ko zó, gr a fi kai stúdió el vál lal -
hat ja úgy is a mun kát, hogy a l evi lá gí tott fil me ket ad ja át a megr en de lô nek, s
ez zel a ré szérôl vál lal takat tel jes í tet te. Eb ben az eset ben nincs szüks é ge a kö -
vetk e zô pont ban tárg yalt imp rima tú rá ra. Megb í zó já val azon ban me gál la pod hat
úgy is, hogy a ny om dai el ô ké szítés mel lett el váll al ja a teljes ny om dai mun ka
me ne dzse lését, irá nyí tás át, s majd a kész ter mé ket vi szi megr en de lô jé hez. Így
lénye ge sen nagy obb jö ve de lem re te het sz ert, hi szen övé a tel jes nyom dai mun -
ka meg sz er ve zé sé nek, fe lügye leté nek, men e dzse lés é nek fe lada ta is. Ek kor az el -
kés zült ana lóg proo fo kat, a film e ket imp ri mál tat nia kell.
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IMPR I MÁ LÁS

A levilágítás meg kez dése elô tt a nyom dai elôkészítô munk át vég zô sze mély,
stú dió, cég már egy szer el foga d tat ta megre n de lô jév el a dig i tá lis pró b anyom a to -
kat, va la mint az eset leg fe kete-fe hé ren nyomtatott tel jes for ga tók öny vet. Ezen
imp rima tú ra bir to ká ban történt a le vi lá gí tás. A fil meket át néz ve javítottuk az
eset le ges (ál tal unk ész re vett) hi bá kat, a kr i ti kus ol dal ak ról a film ek alap ján
analóg pro of is ké szült. Az összes an yag gal (fil mek, ana lóg és di gitá lis prób a -
nyo ma tok, for ga tó) felf egy verke z ve keressük fel meg ren de lôn ket.

Mut as suk be ne ki az összes prób a nyo ma tot, fil met, for ga tót, és kér jük meg,
hogy ô is jó ala po san néz ze át az eg é szet. Új öt le tek kel, mó do sí tá si kér el mek -
kel azon ban már ne állj on elô, de ha hi bát ta lál va la hol, úgy an nak ja ví tási
mód ját fel tétl e nül vez es se rá az anyag adott he lyé re, jegy ez ze fel az oldal szá mot
és szól jon ne künk – mi majd mind ent k ija ví tunk. Egyéb ként az „El fo gad va”
szót ír ja fel minden ol dal a ljá ra, dá tu moz za és írja alá a telj es anya got, jele z ve,
hogy vé get ért az elô ké szí tés, in dul hat a nyomd ai mun ka. A hi bás ol da lak ra a
hi ba egy ér tel mû je lölé se mel lett ír ja oda, hogy „Ja ví tás után el fo gadva”, dátu -
moz za és úgy ír ja alá ôk et.

Saját vé delm ünk és a kés ôb bi vit ák el ker ü lé se ér de ké ben megr en de lônk kel
még ak kor is íras suk alá a filmre vi tt ál la po tot tük rözô for ga tó min den old alát,
ha a mun ka egy nyolc száz ol da las sz í nes le xi kon. Tu dom, hogy nyolc száz oldal
és a já rul é kos anya gok al áírá sa nem kis fe la dat, de az el fog adás fe le lôs sé ge ar ra
kényszeríti meg ren de lôn ket, hogy tény leg ala po san át néz zen, -olv as son min den
egyes ol dalt, hi szen az a hi ba, amit mo st ô sem vesz és z re már ott szer e pel majd
a kész ki ad vány min den egyes példá nyá ban.

Megr en de lônk nek a forgató me l lett szig nál nia kell az összes el ké szült di -
gitá lis és analóg próbanyomatot is, ez zel je lez ve a nyom da fe lé azt a mi nô sé -
get, amit a gépmesternek tar ta nia kell a mun ka va lam ennyi pél dán yá nál. Az
imp rim á lás vé gezté vel az elô ké szít ést vég zô sz e mély nek, cég nek már csak két
ten ni va lója ma radt: az arc hivá lás és az an ya gok át adá sa.
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ARC HI VÁ LÁS

Egy szer zô dé ses mun ka ké szí té se köz ben a vá z la to lás, vál toz at ké szít és ide jén
ép púgy, mint a vé gle ges vál toz at ki dol gozá sa alatt az idô elôre ha ladtá val számos
fájl ke let kez ik. Abban re mélem min den ki egye tért velem, hogy cél szerû az egész
mun kát egy könyv tá r ban tár ol ni, amely könyv tár neve ol yan „be szédes” le gyen,
hogy még évek múl va is egy ér telmû en azo no sítsa a fe la datot. Ugya nis a meg -
rend e lôk nek szin te meg rög zött szo ká sa, hogy mond juk egy év el tel tével ap ró
mó do sí tás ok kal új ra ké rik az is mét ak tu á lissá vált hir de tést. Már pe dig aki egy
éve „3reb reu8sdsf” né ven men tet te el a ker e sett mun kát, az va ló szí nû leg ké -
sôbb tal ál ja majd meg, mint aki „Ma lév 2002 ka rá cson yi hir de tés” né ven tet -
te meg ugya nezt.

A mun ka fô könyv tá rán be lül sem árt rendet tar ta nunk, ugyan is vala hol 20
és 40 kö zött van az egy könyv tá ron be lül még könnyen átte kint he tô be jegy zé -
sek szá ma. Nyug od tan ha sz nál junk al könyv tá ra kat a vál to za tok, va lam int a nagy
mennyi sé gû il luszt rá ció szá má ra. Az el ve télt ötle tek, váz latok szá má ra is ki ala -
kít hat unk egy könyv tá rat. A mun ka be fe jezt é vel cél szerû a vég sô, le vil á gí tott
vált o za tot an nak összes tart o zé ká val együtt kü lön al könyv tár ba men te ni, eb bé -
li a tö rek vé sün ket a tör de lôp rog ramok is tám o gat ják (lásd Col lect for Ou t put…
ut a sí tás). Ekk or a ki ad vány szer kesz tô fájl ja mel lé nemcsak a b eem elt illu szt rá -
ció kat, szö veg fáj lo kat, tá mo gat ói emb lé má kat, le vi lá gít ás hoz és pro ofké szí tés hez
meg írt PostScr ipt és PDF fájlo kat gyûjt jük egy be, ha nem min den fel hasz nált
betû tí pus va la mennyi vá l to za tán ak összes fájl ját ide te sszük, mert egy ál ta lán nem
biz tos, hogy két-há rom év múl va, az arc hivált mun ka leg kö ze leb bi mó do sí tá -
sakor még gé pün kön leszn ek a fe lhasz nált fon tok.

Aki hosszabb idôt tölt nyom dai elô ké szí téss el, az ha mar rá éb red, hogy struk -
tú rált, kö vet ke ze tes név hasz ná lat és könyv tár rend nél kül csak ká osz és an ar chia
lesz oszt ály ré sze, ré gebbi mun káit leg fel jebb csak vé letl e nül ta lálja meg. Aki
mun  ka he lyén na pi nyolc, oly kor tíz-tiz en két órá ban vég ez nyomd ai elô ké szí -
tést, az át lag egy-két hét (öt-tíz mun ka nap) alatt ké szít el egy CD-nyi (650–700
MB) tá ro ló ka paci tást igény lô anya got. Am int ennyi kész mun ka össze gyûlt, úgy
ar ról azon nal ér de mes egy CD-t meg ír ni, s azt be ten ni a töb bi, az arc hi vált
any a go kat tá ro ló CD-k mellé a sor ba. Ez en archív CD-k név ad á sa is kor rekt
le gyen, pl. „W034_031229”, ami bô vebb en ki fejt ve a 034. works (mun kák)
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CD-t je len ti, ame lyet 2003. 12. 29-én ír tunk meg. Figy e lem be vé ve, hogy
évente mint egy 30–35 CD lesz te le, a há romje gyû sor szá moz ás mint egy har -
minc év re bizt o sít sor szám ot, ami több mint el e gen dô, ugyan is har minc év múl -
va biz to san nem a CD-k lesz nek az ar chi vált anyagok tá ro lói. A meg írt arc hív
CD-ket szi gor ú an sorr end ben tá rol va azo kon – min de nfé le se gé dprog ram nél -
kül – akár év ek re visszam e nô en is gyor san meg talál hat juk a ke re sett munkát,
ha CD-k fô könyv tá ra it (az egyes mun kák be szé des ne ve i vel) ki nyom tat juk, és
a lis tákat a CD-k tok jába tesszük.

A ké nyelme seb be ket ma már eb bé li te vék eny sé gük ben is tá mo gatják kü lön -
bö zô segédprogramok, ame lyek meg kí mél ik ôket a tar tal om jegyzé kek k iny om -
ta tá sá tól és a kézi ke re sés tôl. Ilyen prog ram pél dá ul a DiskTr ac ker, amely nek
se gít ség é vel meg írt CD-ink, Zip le me ze ink és egyéb hát tér tár a ink tar ta lom jegy -
zé ke i bôl – azok nak a program mal tör té nô szkenne lé se által – akár te ma ti kus
(mun kák, zen ék stb.) adat báz i so kat hoz ha tunk lét re. Egy ilyen ad at bá zis rész -
le tét mu tatja be a 163. ábra, amely a fi am ál tal, a mun ka hel yén (egy nyom dá -
ban) arc hi vált mun ká i ról ké szült 44. CD tar ta lom jegyz é ké nek egy ré szét mu -
tat ja be.

Amint azt az áb rán meg fi gyelh et jük, az adatbá zis ba fel vett ad a to kat a prog -
ram abl a ká ban ugya núgy megv izs gál hat juk, az ok rész le teit meg néz hetj ük, mint
ami kor az ope rá ciós rend szer ben vizs gál juk egy könyv tár, vagy akár egy egész
hát tér tár tar ta lom jegy zé két. Az il yes fajta vizs gá lat elô nye az, hogy ami kor egyik
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hát té rtár ról a má sik ra té rünk át, ak kor nem kell a CD-t, lem ezt cse rél get nünk
an nak megh aj tó jában. A ki nyito tt CD fô könyv tá rai ne vei nek vé gén zá ró jel pár
köz ött lát ha tó négy jegyû szá mok a nyom dai mun ka táska szá mai. Ezek je len -
tésé rôl és je len tôsé gé rôl a köve t ke zô kö tet ben be szé lünk majd, most csak annyit,
hogy egy nyom dá ban ép pen er re a szám ra hi vat koz va le het le gkönnyebb en azo -
no sí ta ni egy mun kát. A hiá ny zó tás ka szá mok azt jel zik, hogy a cég hez több
olyan mun ka is ér ke zett, amely nem igé nyelt nyom dai, gra fi kai elô kés zí tést.

A ki nyit ott Flash 9 fold er anya ga – a Fl ash 9 egy pro fi fo tó zási es zkö zö ket
b emu ta tó, 16 A/4-es ol dal te r je del mû szak mai fol yó i rat ki len ce dik szá ma – a
dá tu mok ta nú sá ga sze rint az összes kor rek túrafo r du ló val, mó dosí tás sal együtt
né gy nap alatt ké szült el, mik öz ben ez zel pár hu zam o san ter mé sze te sen más
munkák is kés zül tek. Szer et ném fel hív ni a fig yel met ar ra, hogy a tar ta lom jegy -
zék sze rint az új ság 12. ol da lára ho zott hir detés be tû tí pusai is men tésre ke rül -
tek. A gon dos üg yfél pe dig a nyers szö ve get Ma cin tosh Word (.mcw), Rich
Text For mat (.rtf) és nor mál AS CII sz ö veg (.txt) form á tum ban is meg ad ta.

Amennyi ben tud juk, hogy mit, avagy hol ke ress ünk az adatb á zis ban, úgy
azt a könyv tá rak nyi tog a tá sá val, csu kog a tá sá val vis zony lag nagy on gyor san meg -
ta lál hat juk. A ké zi ke resés mel lett ren del ke zé sünk re áll ma gán ak a prog ram nak
a ke re sé si szolg ál ta tása, am ely a be írt név(tö re dék) után pi l la na tok alatt vé gig -
ku tat ja az adat bázi st. A 164. áb ra ta nú sá ga sze rint a ke re sé si felt é te lek meg le -
he tô sen szél es kö re ál lít ható be. Am ennyi ben az egyik (pl. név sze rin ti) ke re -
sési mód nem ve ze tett eredm ény re, úgy még szá mos más meg kö ze lít és re nyí lik
le he tô sé günk.
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AN YA GOK ÁT ADÁ SA

Az adott mun ka be fej e zé se, sa ját cél ra törté nô arc hi vá lá sa után nincs más
te endô nk, mint az elô ké szí tés vég ter mé ke i nek, a nyomdá ra elô ké szít ett anyag
min den egyes ele me át adá sa a meg ren delô, il let ve amennyi ben a nyom dai mun -
kák ve zény lés ét is el váll al tuk, ak kor a nyomda sz á má ra.

Ki sebb te r je del mû, ma ximum né hány old a las ki ad vá nyok eset én még na -
gyobb mé ret (pl a kát) el ké szí tés e kor sincs kü lö nö sebb go nd. Ilyen kor a mun ka
va la mennyi ol da láról ké szül dig i tá lis vagy ana lóg próba nyo mat, és a lev i lá gí tott
pl a te-ek, ívek szá ma sem túl nagy. A le vi lá gító st ú di ó tól a fil mek et ál ta lá ban
fel te ker cselt for má ban, az össze tar to zó szín ki vo na to kat össze ra gaszt va, vé dô fó -
li á ba bur kol va kap juk meg. Sa j nos sok szor még az A/3-as mé ret nél nagy obb
anal óg és di gi tá lis pró ba nyo ma to kat is fel te ker cselt for má ban ad ják át, mert a
stú di ók ban leg több ször nin cse nek meg a meg ren de lôk ké sz anya ga inak ki te rí -
tett for má ban va ló tá rol á sá ra al kalm as mé re tû fak kok, fi ó kok. A l evi lá gí tott
film íve ket, el ké szült próba nyo ma tok at na gyon sok szor nem az elô kész í tést vég -
zô cég embe re, ha nem mo to ros, ke rék pá ros futár viszi el a ké szí tés hely szín é -
rôl. Má r pe dig a fu tárok sem sza ladg ál nak nagymé retû ma p pák kal, az A/4-es
mé ret nél na gyobb anya go kat fel te ker csel ve te szik háti zsák jukba, ol dal tásk á juk -
ba, és ilyen mó don szál lítják az o kat.

A mai film ek már olyan vé ko nyak, hogy még ak kor is vis zony lag hamar
fel fek sze nek egy sík ra, ha hosszabb id e ig tárolták ôket meg leh e tô sen kis át mé -
rôre fel te ker csel ve. A fi l mek ez i rá nyú ké pes sé gére na gyon nagy szük sé günk van,
ug yan is például az ofs zet nyo mó lem ez meg vi lá gí tá sa kor, kon takt o lá sa kor a le -
mez és a film emulz i ós ré te ge kö zött sem mi fé le hé zag nem le het – lásd e kötet
130. ábrá ja –, me rt el len kezô eset ben a ferdén, ol dal irány ból ér ke zô UV-su ga -
rak ha tás á ra a lemezen lé nyeg e sen ki sebb folt, raszte r pont ke let kezne, mint a
amek ko ra a film en volt.

A nagymé re tû film ívek ki te rü lé sét messze me nô en seg í ti a nyomdai mon tír,
ahol a nyo mó le mezz el meg eg ye zô mér e tû fil me ket is egy vi szonyl ag vas tag, sú -
lyos hor doz ó fó li á ra rög zí tik emul zi ós ré te gük kel fel fe lé, tü kör for dí tott fo r má -
ban, és az eg ész szer elt ívet csak a nyo mó for ma kon tak tol á sá hoz for dít ják meg.
A vast ag, sú lyos sze re lôfó lia ki si mítja a film et, egye dül az éles töré sek kel nem
bol do gul. Éles tö rés ke let kez ik egy filmen pé l dá ul, ha an nak egyik sar kát fel -
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hajt juk, majd a fel hajto tt rész re egy-két na gyobb mé re tû köny vet tes zünk.
A hajt á si vonal ilyenk or éles tö ré sû lesz. A film ugyan nem tö rik ketté, de már
sík ba sem állít ha tó, még na gyobb súly nyo má sa alatt sem. A haj tá si vo nal ké -
pe ott lesz a nyo mó leme zen és ott vi rít majd a nyom a to kon is. A szak sze rût -
len mó don tár olt, éles tö rést szen ved ett fil met a hiba ki kü szö böl é se érde ké ben
új ra kell vi lá gítt at nunk. Az ilyen jel le gû hiba le he tô sé gé re, an nak kö vetk ez mé -
nyei re hív juk fel me g ren de lônk fi gyel mét. Sa ját ta pasz ta latom sze rint meg ren -
de lônk cé gén ek hozzá nem értô mun ka társa oly kor esz mé let le nül fe le lôt len mó -
don bá nik a drá ga pén zért, sok mun káv al elô ál lí tott anyag ok kal. Lát tam már
ol yan embe rt, aki az A/3+ méretû pro of ot át véve azt ak ku rá tu san né g yrét haj -
to gatta, éle it szé pen ki sím i tot ta, úgy tet te el akt a tás kájá ba.

Tu dom mi lyen ké nyelm et len na gyobb mé retû – B/2, A/1, B/1 – anya gok
be fo ga dás á ra, tár o lá sá ra alka l mas map pákk al köz le ked ni, de ha val a ki már
kiadott több tíz e zer, esetleg szá zez er fo rin tot ilyen mé retû any a gok el ôál lí tásá -
ra, ak kor be csül je meg ôket annyi ra, hogy meg fe le lô módon, sík alak ban szállít -
ja, tá rol ja, óv ja ôket. A film e ket ugyan is nem csak meg törni le het, de vi szony -
lag könnyen meg sért het jük, meg kar col hat juk emulzi ós ré te gü ket is, ami
ugya n úgy ha sz nál hat at lan ná te szi az o kat, mi nt az él es tö rés.

Meg ren de lônknek, a nyom dán ak te hát le he tôl eg sík alak ban map pá ban szál -
lít suk, ad juk le nagy mé re tû film íve in ket, pró ba nyo ma tain kat.

Hosszabb te r je del mû ki ad vá nyok (fo lyó ir a tok, köny vek stb.) le vi lágí tott
film jei, va la mint bo rít ó ik ról, jell em zô vagy kri tik us ol da lpárj a ik ról ké szí tett di -
gi tál is és ana lóg pró ba nyo mat ok mennyi sé ge lényegesen meg ha lad ja az ed dig
tár gyalt egy vagy né hány ol da las mun kák has on ló anya ga i nak mennyi sé gét. Kép -
zel jünk el egy olyan szí nes ki ad ványt, amely nek olda lai 15 db B/1-es mér é tû
ív re fér nek fel. Az íven kén ti sz í nki vo na to kat ös sze ra gaszt va, az egy es ívek film -
je it fel te ker csel ve is 15 db, tö bb mint 80 cm ho sszú, kb. 10 cm át mé rôjû teker -
cset kell el vin nünk a l evi lá gí tó stú di ó ból. Aki meg pró bált már ennyi össz etekert
fil met öl ben fogva mind össze né hány mé ter re elv in ni, az tudja, ho gy mennyi -
re re mény te len vál lal ko zás a filmek ilyen mó don való sz ál lí tá sa akár cs ak az
épü  let elôtt par ko ló au tó ig is. A meg fe lelô mé re tû map pa haszn á la ta eb ben az
eset ben már nél kü löz he tet len. Abban a fil mek mel lett el fér az összes proof.

A né hány száz ol dal ból ál ló for gat ót (a tör delt ki ad vány összes ol da la
100%-os mé retben, fe kete-fe hér léze r nyom tat ó val prin tel ve) így is kü lön cso -
mago l va egy rekl ám ta sakb an szál lít hat juk meg ren de lônk höz vagy a nyom dába.
Utóbbi mel lett elf ér a tel jes munka ös szes di gi tál is fájlj át tarta l ma zó CD is.
Tud om, so kan ez utób bit nem szív e sen ad ják át meg ren delô jük nek at tól fél ve,
hogy enn ek bir to ká ban a megr en de lô a ki ad vány mó do sí tá sa kor, leg kö ze lebbi
ki adá sa kor, meg jel en te té se kor majd más hoz for dul. Et tôl ne tart son sen ki.
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Amennyib en elé ge dett volt mun kánk kal, úgy leg köz e lebb me gint ben nünk et
ke res majd fel, ha pe dig te vé keny sé günk egy ál ta lán nem nyerte meg tet szé sét,
ak kor a továbbiakban min den kép pen má st fog lal koz tat majd. Min den eset re a
mun ka ki fi ze tése ut án meg ren del ônk jo go san tart igényt a di gi tá lis fáj lo kat tar -
tal ma zó CD egy pél dá nyára.

Ha meg ren de lônkkel úgy ál la pod tunk meg, hogy a ny om dai mun ká kat is
mi ve zé nyel jük, fel ügyel jük, ne ki majd csak a kész term é ket ad juk át, úgy a fil -
meket, próba nyo ma tok at, for ga tót a nyom dá ba visszük. Ilyen eset ben a nyom -
dáv al is kös sünk szerzô dést, am ely rögz í ti mind két fél ten ni val ó it, jo ga it, kö te -
lez ett sé geit, ma gáb an fog lal ja az árat, ha tá ridôt, a köt bére zést, a fel hasz ná lan dó
anyagokat, az el várt mi nô séget, a fi ze tési feltételeket és a kész term ék áta dá sának
kö rül mé nye it. A ny om dá nak mindenképpen ad juk meg el érh e tô sé gei n ket, hogy
fenna ka dás ese tén (meg ron gá ló dott vagy hi ány zik egy film stb.) az on nal ér te -
sí te ni tud ja nak ben nün ket. Amennyi ben a nyo móf or ma-ké szí tés si ke re sen le -
zaj lott, úgy kérjük meg a nyom dát, hogy gé pind u lás kor ott lehe s sünk…, de a
nyom dáb an tör té nô esemé nyek már a kö vet ke zô köt et anyag át ké pez ik.
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SZÍNES TÁBLÁK

A mindössze hatoldalnyi színes tábla a színes tintasugaras és lézernyomtatók
eltérô képalkotását, a színes PostScript alapú nyomtatás színkivonatait, valamint
a Pantone cég néhány fizikai színmintagyûjteményét mutatja be. A negyedik
színes táblán látható, a négyszín-nyomás összes, egymásra nyomott színkivonat-
variációját bemutató oldalt kevés helyen találja meg a kedves olvasó.
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