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1. Рåкîмåíäàцèè:

1. Пðè экспîðтå тåкстà èз MS Word 
в InDesign пðîвåðяйтå тåкст íà 
íàлèчèå в íåм упðàвляющèх 
сèмвîлîв (мягкèй пåðåíîс, бåз-
услîвíый пåðåíîс) è уäàляйтå 
èх èз тåкстà пåðåä вåðсткîй.
На ðисунке 1 âидно ãде âкëю-
чиòь ïðосмоòð сëужеáных сим-
âоëоâ.
На ðисунке 2 ïоказан уïðаâëÿю-
ùиé симâоë (мÿãкоãо ïеðеноса) 
коòоðыé надо удаëиòь.

2. Öâеòоâаÿ модеëь CMYK.
Total Ink (оáùаÿ сумма кðасок) 
â иëëюсòðациÿх и ïëаøках не 
доëжна ïðеâыøаòь 320%.
Ìаксимаëьныé ðекомендуемыé 

Рисунок 1.

Рисунок 2.
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суммаðныé ïðо-
ценò кðасок дëÿ 
SuperBlack’a (су-
пåð чåðíый), (на-
ïðимеð ïëаøки) – 
231 %:
Cyan – 56%,
Magenta – 40%,
Yellow – 40%,
Black – 95%.
На ðисунке 3 ïока-
заны наøи ïаðаме-
òðы насòðоек цâе-
òодеëениÿ â Adobe 
Photoshop 

Вíèмàíèå!
Есëи ôон оáëожек, ôоðзацеâ иëи ðисункоâ неоáходим глу-
бîкî чåðíый, òо ïðоценò кðасок оáÿзаòеëьно доëжен со-
деðжаòь сëедуюùие ïаðамеòðы:

Cyan – 70%
Magenta – 50%
Yellow – 50%
Blak – 100%

Цвåт тåмíîгî зîлîтà:     Цвåт свåтлîгî зîлîтà:  Цвåт сåðåбðà: 
Cyan – 0%   Cyan – 0%  Cyan – 0%
Magenta – 30%  Magenta – 20% Magenta – 0%
Yellow – 100%    Yellow – 60%  Yellow – 0%
Blak – 30%    Blak – 20%   Blak – 13%

3. TIFF – áез LZW-комïðессии, Path и Alpha Channel;
. Èëëюсòðации доëжны имеòь ðазðеøение не ниже 225 

dpi и не áоëьøе 350 dpi дëÿ цâеòных и ïоëуòоноâых 
изоáðажениé (ôакòоð ïеðесчеòа ëинеаòуðы â ðазðеøение  
Sampling Factor = 2; (150 Ipi * 2 = 300 dpi)) и не менее 
800 dpi (max 1200) дëÿ чеðно-áеëых иëëюсòðациé (B/W, 
Bitmap);

Рисунок 3.
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2. Îбщèå тðåбîвàíèя

1. Раáоòы на âыâод ïðинимаюòсÿ на CD-R, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW дисках, а òак же на ëюáых USB усòðоéсòâах.
Во изáежание ïуòаницы оáÿзаòеëьно ïодïисыâаéòе 
(иденòиôициðуéòе) сâои носиòеëи и âносиòе их òиï и 
коëичесòâо â áëанк заказа.

2. Ïðинимаюòсÿ ðаáоòы âыïоëненные на (PC) â âиде:
а) PDF-files (жеëаòеëьно «комïозиòные» – Composite);
á) в¸ðсткà – оãоâаðиâаеòсÿ индиâидуаëьно с заказчиком.

3. Ïðинимаюòсÿ ðасòðоâые цâеòодеëенные (цâеòоâаÿ модеëь 
CMYK) изоáðажениÿ â ôоðмаòе:

. EPS – Preview – 8 bits/pixel иëи JPEG, Encoding – Binary, 
комïозиòныé (DCS OFF);

. EPS DCS 2.0 – Preview – 8 bits/pixel иëи JPEG, Encoding – 
Binary, Singe File DCS/No Composite – ïðи исïоëьзоâании 
доïоëниòеëьных цâеòоâ;

4. Наëичие ïодïисанных заказчиком ðасïечаòок оðиãинаë 
макеòа, â чеðно-áеëом иëи цâеòном âиде с âысоким 
ðазðеøением и ïðонумеðоâанными сòðаницами – 
îбязàтåлüíî.

5. Все ôаéëы, оòносÿùиесÿ к ïуáëикации, доëжны находиòьсÿ 
â одноé ïаïке. Èсïоëьзоâание киðиëëических áукâ â 
наименоâаниÿх дискоâ, ïаïок и ôаéëоâ – не доïускаеòсÿ, 
òак же не доïускаеòсÿ даâаòь одинакоâые имена ðазным 
ôаéëам, исïоëьзуемых â одноé ïуáëи-кации.

6. Недоïусòимо исïоëьзоâание â одном заказе (ðаáоòе) 
«сеïаðиðоâанных» (Separation) и «комïозиòных» (Com- 
posite CMYK) ôаéëоâ PS (PDF).

7. Есëи Ваøи изданиÿ соáиðаюòсÿ Êëееâым áесøâеéным, 
øâеéным скðеïëением, оáëожка деëаеòсÿ ðазâоðоòом 
4+1 сòð. и 2+3 сòð. Рàзмåð äîкумåíтà ðàвåí äî îбðåзíîй 
ôîðмàт èзäàíèя х 2 + ðàзмåð кîðåøкà. Îбðåз с 4 стîðîí 
пî 5 мм.

8. Îáÿзаòеëьно соãëасуéòе с òехноëоãами òиïоãðаôии òоë-
ùину коðеøка дëÿ оáëожки.
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9. Îáëожка â мÿãком ïеðеïëеòе ïо хâосòу доëжна áыòь на 
1 см áоëьøе до оáðезноãо ôоðмаòа (осоáенносòь маøины 
òиïа Амиãо).

10. Äëÿ âнуòðенних сòðаниц оáëожек (02-03), неоáходимо 
осòаâиòь ïод кëеé, до и ïосëе коðеøка, áеëое ïоëе ïо 
4 мм, коðеøок òоже доëжен áыòь áеëым (4 мм + кîðåøîк 
+ 4 мм).

11. Îáÿзаòеëьно задаâаéòе пîä клåй бåлîå пîлå у коðеøка 
1-оé и ïосëеднеé сòðаницы áëока изданиÿ. Веëичина 
áеëоãо ïоëÿ у коðеøка (â оáðезном ôоðмаòе) доëжна 
áыòь 4 мм.
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12. Ïðи âыâоде на ôоðмы, òиïоãðаôиÿ не сдâиãаеò и не 
ðаздâиãаеò â коðеøке иëëюсòðации и òексòы, сдеëанные 
на ðазâоðоò. Ïожаëуéсòа, учиòыâаéòе ýòо ïðи âеðсòке.
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13. Ïðи âыâоде комïо-
зиòных (Composite 
CMYK) PS и PDF 
ôаéëоâ òðеïïинã не 
усòанаâëиâаеòсÿ.

14. Ïðи ïечаòи â 5 и áоëее 
кðасок ïðинимаюòсÿ 
òоëько сеïаðиðоâанные 
– Separation PS иëи 
PDF ôаéëы.

 Есëи нескоëько ðаáоò 
ïечаòаюòсÿ на одном 
ïечаòном ëисòе â 5 
кðасок, назâание Pantone кðаски âо âсех PS иëи PDF 
ôаéëах доëжно áыòь одинакоâым.

15. Ïðи âыâоде комïозиòных (Composite CMYK) ôаéëоâ 
ïечаòи не осòаâëÿéòе â ðаáоòе Spot цâеòа, âсеãда 
ïеðеâодиòе их â цâеòоâую модеëь CMYK.

16. Ôаéëы сãенеðиðоâанные ïо 1 кðаске не ïðинимаюòсÿ 
(наïðимеð: 001-cyan.ps, 001-magenta.ps и ò.д.)
Пåðåä вывîäîм убåäèтåсü, чтî упðàвлåíèå цвåтîм îтклю-
чåíî – InDesign (PC)

3. Ãåíåðàцèя PDF ôàйлîв Adobe Distiller

Ïðи изãоòоâëении PDF ôаéëоâ их имена доëжны 
ïðедсòаâëÿòь соáоé XXX-ZZZ.pdf, ãде XXX аáðеâиаòуðа 
изданиÿ, ZZZ ïоðÿдкоâыé номеð сòðаницы.
Èзãоòоâëение PDF ôаéëоâ ïðи ïомоùи Printer PDF 
Writer и Printer Adobe Distiller не ðекомендуеòсÿ.

. Èсïоëьзуéòе инôоðмацию о øðиôòах (Font Info) дëÿ 
ïðоâеðки наëичиÿ неоáходимых øðиôòоâ â âаøем PDF 
ôаéëе и оòсуòсòâие не âсòðоеных øðиôòоâ (Missing 
Fonts).

Îбщèå ðåкîмåíäàцèè пî тåхíîлîгèè пîлèгðàôèчåскîгî 
пðîèзвîäствà.
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4. Пðîвåðкà ôàйлîв в тèпîгðàôèè

Пåðåä вывîäîм íà плàстèíы, в тèпîгðàôèè пðîвîäèтся 
пðåäвàðèтåлüíàя пðîвåðкà ôàйлîв пåчàтè è вåðсткè.
Ïðоâеðÿеòсÿ наëичие:

. Всех øðиôòоâых начеðòаниé;

. Èëëюсòðациé с низким ðазðеøением (меньøе 225 dpi);

. Выëеòоâ за оáðезноé ôоðмаò;

. RGB иëëюсòðациé â âеðсòке.

5. Òèпîгðàôèя îтвåтствåííîстü зà кàчåствî íå íåсåт в 
тåх случàях åслè:

. Çаказчик оòказыâаеòсÿ исïðаâиòь оáнаðуженные оøиá- 
ки;

. Çаказчик ïðинес ãоòоâые ôаéëы ïечаòи PS, EPS, PDF; 

. В PDF ôаéëах находÿòьсÿ уïðаâëÿюùие симâоëы â òек-
сòе (â âиде мÿãкоãо ïеðеноса и áезусëоâноãо ïеðеноса), 
изменениÿ òексòа ïðи ïомоùи скðиïòоâ.;

. Ìакеò не сооòâеòсòâуеò ïðинесенным ôаéëам;

. Óсòаноâëены значениÿ overprint дëÿ Cyan, Magenta, 
Yellow.

. В PDF ôаéëах находÿòсÿ уïðаâëÿюùие симâоëы â òексòе 
(â âиде мÿãкоãо ïеðеноса, áезусëоâноãо ïеðеноса) измене-
ние òексòа ïðи ïомоùи скðиïòоâ;

PDF ôàйлы в тèпîгðàôèè íå пðàвятся!

6. Collect (вåðсткà)

Ïðинимаеòсÿ ðаáоòа созданнаÿ â ïðоãðаммах âеðсòки 
(PC) InDesugn, CS 3 – 5,5 – 6.0, CC 18: 

. Все ôаéëы, оòносÿùиесÿ к ïуáëикации, доëжны 
находиòьсÿ â одноé ïаïке;

. Выëеòы за оáðезноé ôоðмаò доëжны áыòь не менее 
3–5 мм;

. Не доïускаеòсÿ даâаòь одинакоâые имена ðазным ôаéëам, 
исïоëьзуемых â одноé ïуáëикации.

Ìàкåт
. Неоáходимо наëичие áумажноãо макеòа изданиÿ;
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. Ìакеò доëжен сооòâеòсòâоâаòь ïðедосòаâëенным ôаéëам 
âеðсòки;

. Все ïоëосы макеòа доëжны содеðжаòь сëедуюùую ин- 
ôоðмацию:
– ïодïись ãëаâноãо ðедакòоðа иëи оòâеòсòâенноãо ëица;
– номеðа сòðаниц;

. ×еðно-áеëыé иëи цâеòноé макеò доëжен áыòь ðасïечаòан 
â âысоком ðазðеøении (Hight Resolution), макеò ðас- 
ïечаòанныé â низком ðазðеøении (Low Resolution) не 
ïðинимаеòсÿ.

. Ìы ðекомендуем не âкëючаòь иëëюсòðации â ïуáëикацию, 
а осòаâëÿòь сâÿзи.

. Недоïусòимо сохðанение â ôаéëах неисïоëьзуемых 
ïуòеé оáòðаâок и доïоëниòеëьных канаëоâ (Path и Alpha 
Channel), а òакже ICC ïðоôиëи;

. Ïðи исïоëьзоâании оáòðаâок (Path) â EPS изоáðаже-
ниÿх, âысòаâëÿéòе ïаðамеòðы Clipping Path: Flatness оò 
1 до 3.

. Тексò, наïисанныé чеðным цâеòом, не доëжен деëиòьсÿ 
на 4 цâеòа. На чеðные ðасòðоâые (наïðимеð, òексò) 
оáúекòы оáÿзаòеëьно доëжен áыòь сдеëан Overprint.

. Ïðи исïоëьзоâании иëëюсòðациé, ïðоâеðÿéòе ðазмеð 
ðанее сохðаненных â ôоðмаòе JPG, а òакже ïðи áоëьøом 
уâеëичении иëëюсòðации, уáедиòеëьнаÿ ïðосьáа ïðо- 
âеðиòь каждыé канаë на наëичие øума.

Пðîгðàммà вåðсткè (PC)
. Недоïусòимо наëичие оáúекòоâ, не исïоëьзуюùихсÿ â 

âеðсòке, за ïоëÿми докуменòа и â масòеð-сòðанице;
. Тонкие цâеòные ýëеменòы доëжны áыòь òоëùиноé не 

менее 0,5 pt и чеðноáеëые не менее 0,3 pt;
. Ìинимаëьное значение кеãëÿ ïðи исïоëьзоâании 

«âыâоðоòки» – 8 pt дëÿ øðиôòоâ и засечек;
. Тексòа, коëонциôðы иëи еùе какие ýëнменòы доëж-

ны сòоÿòь оò ëинии ðеза не менее чем на 5–7 ммм;
. Все иëëюсòðации â окне Ñвязàííыå ôàйлы доëжны 

имеòь сâÿзь с ôаéëом.
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Цвåт
. Ïðи создании цâеòа оáÿзаòеëьно ïðисâаиâаòь ему имÿ 

(C-M-Y-K наïðимеð 10-30-15-40);
. Ïðи создании цâеòа доëжна áыòь âкëючена цâеòоâаÿ 

модеëь CMYK;
. Ôункциÿ Spot Color доëжна áыòь оòкëючена;
. Îáùаÿ сумма кðасок не доëжна ïðеâыøаòь ïаðамеòðы, 

усòаноâëенные дëÿ конкðеòноãо жуðнаëа;
. Не доïускаеòсÿ исïоëьзоâание менее 5 ïðоценòоâ кðаски;
. В сëучае исïоëьзоâаниÿ кðасок Pantone неоáходимо 

оáðаòиòьсÿ â ïðоизâодсòâенныé оòдеë òиïоãðаôии;
. Ïо âозможносòи, исïоëьзуéòе 100% значениÿ, соз-

данноãо âами цâеòа. В сëучае исïоëьзоâаниÿ не 100% 
значениé, ïеðесчиòаéòе еãо и уáедиòесь, чòо âы не 
наðуøиëи 4 ïункò. Не осòаâëÿéòе â ïуáëикации не 
исïоëьзуемые цâеòа.

Øðèôты
. Îáÿзаòеëьно ïðоâеðÿéòе, какие начеðòаниÿ ïðисуò-

сòâуюò â øðиôòе.

Иллюстðàцèè
. Ïðи âеðсòке иëëюсòðациé наâыëеò (кðаÿ иëëюсòðации 

находÿòсÿ за ïоëÿми докуменòа) неоáходимо осòаâиòь 
заïас ïод оáðез ïо 5 мм с каждоé сòоðоны за оáðезным 
ôоðмаòом  докуменòа;

. Ïðи âеðсòке иëëюсòðациé â ðамках неоáходимо, чòоáы 
кадðиðоâанное изоáðажение имеëо заïас не менее 1 
ïункòа (1 pt = 0,3 mm) со âсех сòоðон;

. Все иëëюсòðации доëжны áыòь заâеðсòаны â 100-ïðо- 
ценòном масøòаáе, â ïðоòиâном сëучае âозможно ïоÿâ- 
ëение муаðа иëи зуáчаòки;

. Çаïðеùено исïоëьзоâаòь ôункцию Flip Horizontal и 

 Vertical,
. Çаïðеùено исïоëьзоâаòь ôункцию Clipping. В усòаноâках 

âсеãда доëжно сòоÿòь Item;
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. Îáÿзаòеëьно кадðиðуéòе иëëюсòðации. Не нужно заâеðс-
òыâаòь иëëюсòðацию ôоðмаòа А4 â áокс ðазмеðом 
10x30 мм;

. Çаïðеùено âсòаâëÿòь иëëюсòðации чеðез áуôеð оáмена 
(Clipboard).

Corel Draw
Векòоðные изоáðажениÿ доëжны áыòь заïисаны â 
ôоðмаòе CMYK.

. Èсïоëьзуéòе ôункцию Document Info дëÿ ïðоâеðки 
âаøеãо ôаéëа; 

. Ïðоâеðÿéòе ðазðеøение дëÿ âсòðоенных изоáðажениé, 
коòоðое усòанаâëиâаеòсÿ â меню Bitmap: Resample. 
Îно доëжно áыòь не áоëее 300 dpi, цâеòоâаÿ модеëь CMYK;

. Все øðиôòы доëжны áыòь ïеðеâедены â кðиâые (Text to 
Curves, Create Outline)

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÒÅÊÑÒ, 
ÏÅÐÅÂÅÄÅÍÍÛÉ Â ÊÐÈÂÛÅ,

ÍÀ ÍÀËÈ×ÈÅ ÄÐÎÁËÅÍÈß ÁÓÊÂ;

. Расòðоâые иëëюсòðации, âсòаâëенные â Corel Draw, 
неоáходимо òакже ïеðедаâаòь оòдеëьно оò осноâноãо 
макеòа;

. Не исïоëьзоâаòь ãðадиенòных иëи иных заëиâок дëÿ 
оáâодок (Stroke);

. На чеðные âекòоðные оáúекòы оáÿзаòеëьно доëжен áыòь 
сдеëан Overprint;

. Тексò, наïисанныé чеðным цâеòом, не доëжен деëиòьсÿ 
на нескоëько кðасок, а òакже неëьзÿ исïоëьзоâаòь цâеò 
Registration;

. Есëи â иëëюсòðации ïеðесекаюòсÿ дâа иëи áоëее 
âекòоðных оáúекòа, неоáходимо ðассòаâиòь òðýïïинã 
(0,25 pt);

. Есëи âы исïоëьзуеòе Spot цâеòа (наïðимеð, Pantone), не 
заáыâаéòе ïеðеâодиòь их â Process Color (за искëючением 
ïечаòи Spot кðасками).
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1. Ұсыныс:

1. Мәтінді MS Word-дан InDesign-
ға көшіру кезінде мәтінде бас- 
қару таңбаларының (жұмсақ 
тàсымàл, øàðтсыз тàсымàл) 
бар жоғын тексеріп, беттеу ал-
дында оларды мәтіннен жою 
кåðåк.
1-сурет қызметтік таңбаларды 
қарап шығуды қосу жолы 
көрінеді.
2-сурет жоюды қажет ететін 
басқару (жұмсақ тасымалдау) 
белгісі көрсетілген.

2. СМҮК-тің түрлі түсті моделі.
Total Ink (бояулардың жал-
ïы саны) 320% асïауы ке-
ðек. SuperВlàск’à үшін (мы- 1-Суðеò.

2-Суðеò.
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салға плашкасына) кеңес 
берілетін бояудың пайыз- 
дық санының максима- 
ëы – 231 %:
Cyan – 56%,
Magenta – 40%,
Yellow – 40%,
Black – 95%.
3-суðеòòе Adobe Photoshop 
Fa-тің түстерді бөлуді рет- 
теу нұсқалары көрсетіл- 
ãен.

Назер аударыңыз!
Егер мұқабалардың, форзацтардың немесе суреттердің 
фоны қою қара болуы қажет болса, онда бояулардың 
өлшем пайызы міндетті түрде мынадай болуы тиіс:

Cyan – 70%
Magenta – 50%
Yellow – 50%
Blak – 100%

 Алтынның       Алтынның   Күмістің 
      күңгірттеу түсі:            ашық түсі:                түсі:

Cyan – 0%   Cyan – 0%  Cyan – 0%
Magenta – 30%  Magenta – 20% Magenta – 0%
Yellow – 100%    Yellow – 60%  Yellow – 0%
Blak – 30%    Blak – 20%   Blak – 13%

3. TIFF – LZW-комïðессиÿсыз, Path ïен Alpha Channel;
. Иллюстрациялар түстi және жартылай тонды, су-

реттер үшiн жиiлiгi 225 dрi-ден төмен және 350 dði-
ден жоғары болмауы (линеатура есебiнiң, факторы 
Sampling Factor=2 – 150 Іpi * 2 = 300 dpi) және қара-
ақ, иллюстрациялар (B/W, Bitmap) үшiн 800 dði-ден 
кем емес (max 1200) áоëуы òиiс;

3-Суðеò.
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2. Жàлпы тàлàптàð

1. Шығарылуға тиісті жұмыстар CD-R, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW дискілерінде, сондай-ақ кез келген USB,  со-
нымен қатар электронды пошта арқылы жіберуге бо-
лады, құрылғыларында орындалады. Ауысып кетпеуі 
үшін жұмыстарыңызды міндетті түрде қол қойып 
(белгілеп), олардың түрі мен мөлшерін тапсырыс 
бланкісіне енгізіңіз.

2. РС орындалған жұмыстар төмендегі түрде қабылданады: 
a) PDF-iles («композитті» болғаны жөн – Composite); 
â) бåттåу – тапсырушымен жеке түрде келісіледі.

3. Расталған түс бөлінуі (СМУК түс бөлінуі) пішімдегі 
кескіндер.

. EPS – Preview – 8 bits/pixel және JPEG, Encoding – 
Binary, комïозиòныé (DCS OFF);

. EPS DCS 2.0 – Preview – 8 bits/pixel және JPEG, Encoding 
– Binary, Singe File DCS/No Composite – қосымша түстерді 
пайдаланған кезде;

4. Тапсырушының қолы қойылған макет түпнұсқалары – 
кесетін белгілерімен және нөмірленген беттерімен 
міндетті түрде болғаны дұрыс.

5. Жарияланатын файлдар бір папкіде болғаны жөн. 
Диск, папкілер мен файлдарға атау бергенде кириллица 
әріптерін қолдануға, сондай-ақ бір басылымда пайдала-
нылатын файлдарға бір ғана атау беруге болмайды.

6. Бір тапсырыста (жұмыста) «жекеленген» (Sераrаtіоn) 
және «композитті» (Соmроsitе СМҮК) РS (РDҒ) ôаéëда-
рын қолданбайды.

7. Егер сіздің басылымдарыңыз тігіссіз желіммен жиналса, 
мұқаба 4+1 бет және 2+3 бет бұрылысымен жасаëады. 
Құжат өлшемі х 2 + түп өлшемі, басылым форматына 
дейін тең. Кесілім 4 жағынан 5 мм-ден.

8. Мұқаба түбінің қалыңдығын баспахана технологтарымен 
міндетті түрде келісіңіз.

9. Жұмсақ түптелген мұқаба кесінді форматқа дейін 1 см 
артық балуы тиіс (Амиго типті машинаның ерекшелігі).
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10. Мұқабаның ішкі беттері үшін (02-03), түптің алды мен 
артынан желім жағуға 4 мм ақ алаң қалдырады, түптің 
де ақ болғаны жөн (4 мм + түп + 4 мм).

11. Басылым блогы 1-ші және соңғы беттерінің түп 
шеттерінен міндетті түрде ақ алаң қалдырыңыздар. Ақ 
алаңның (кесілетін пішіміндегі) үлкендігі 4 мм áоëуы 
тиіс.

Ê
оð

еø
ок

2 сòð. 3 сòð.

Îáð. 5 мм

4
 м

м
 á

еë
. 
ï
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е
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Î
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. 
5
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м
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4
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м
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еë
. 
ï
оë
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Îáë.

Ê
оð

еø
ок

14

Îáë.

Îáð. 5 мм

Î
áð

. 
5
 м

м

Î
áð

. 
5
 м

м

Îáð. 5 мм

Îáð. 15 мм

12. Қалыпқа түсіргенде баспахана айқара бетке салынған 
иллюстрация мен мәтіндерді түпте ішке не сыртқа 
сырғытпайды. Осының бәрін беттегенде есте ұстаңыз-
даð.

13. Композитті (Соmроsіtе СМҮК) РS және РDҒ ôаéëдаðын 
шығарғанда трепинг қойылмайды.
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14. 5 немесе одан да көп 
түспен басып шығар-
ғанда, бөлектелген PS 
немесе PDF ôаéëдаðы 
қабылданады.
Егер 5 бояудан тұратын 
бір баспа парағына жұ-
мыс бірнеше басып шыға-
рылса, барлық PS не-
месе PDF ôаéëдаðында 
Pantone атауы бірдей бо-
ëуы кеðек.

15. Композитті баспа файлдарын (Соmроsіtе СМҮК) 
шығарғанда жұмыста Spot түсін қалдырмаңыз, оларды 
әрдайым СМҮК түсті моделіне ауыстырыңыз.

16. 1 түспен генерленген файлдар қабылданбайды (мысалы: 
001-суап.рs, 001-magenta.ps және т.б.)

3. РDҒ Adobe Distiller файлäàðыí гåíåðàцèялàу

РDҒ файлдарын әзірлегенде олардың атаулары XXX-
ZZZ.pdf тұрады, ондағы ХХХ áасыëым аáðеâиаòуðасы, 
ZZZ беттің реттік нөмірі.

. PDF файдарынын, тек бағдарламысында icтeлгeн version 
(1.4 (Acrobat 5. х) ғана кабылданады. PDF ôаéëдаðын 
Printer PDF Writer (Ìас) ïен Printer Adobe Distiller 
(Windows) көмегiмен әзiрлеуге кеңес берiлмейдi.
РDҒ файлдарыңызды тексеру үшін Еnfосus РіtStор 
Рrоfеssіоnаl бағдарламасын пайдалануға болады.

. Жекеëенãен PDF файлдарына өзгеріс енгізу үшін РіtStор 
бағдарламасын пайдалануға кеңес бермейміз, ол күтпеген 
нәтижелерге алып келуі мүмкін.

Полиграфиялық өндіріс технологиясы бойынша жал-
пы ұсынымдар.
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4. Фàйлäàðäы бàспàхàíàäà тåксåðу

Пластиналарға түсірместен бұрын баспаханада файл- 
дардың баспа мен беттелулері алдын ала тексеріледі. 
Îëаð:

. Барлық шрифт түрлері; 

. RGB иëëюсòðациÿëаðы (жекеëенãен РDҒ-ден басқа);

. Төменгі жиіліктегі иллюстрациялар (150 Ірі линеатура- 
сы үшін 225 dрі төмен);

. Кесілетін пішімнен сыртта қалатыны.

5. Баспахана сапасы үшін жауапты емес, егер:
. Тапсырушы табылған қателердi жөндеуден бас тартса; 
. Макет әкелген файлдарға сәйкес келмесе;
. Ñуàn, Magenta, Yellow үшiн overprint мәндерi белгiленсе.
. PDF файлдарында мәтіндегі басқару белгілері (жұмсақ 

және міндетті тасымалдау) бар, скриптердің көмегімен 
мәтінді өзгерту.

PDF файлға баспаханада түзету енгізілмейді.

6. Ñîllåсt (бåттåу)
InDesugn, CS 3 –5,5–6.0, CC 18, бағдарламаларында 
жасалынған беттеулер қабылданады:

. Жариялануға жататын барлық файлдар бір папкада бо-
ëуы кеðек;

. Кесілетін пішім сырты 3–5 мм кем болмауы керек;

. Бір жарияланымда пайдаланылатын әртүрлі файлдарға 
бір ғана атау берілмейді.

Ìàкåт
. Басылымның қағаз макеті болуы керек;
. Макет ұсынылған файл беттеріне сәйкес келуі тиіс;
. Макет беттерінде төмендегі ақпараттар болуы керек:

– бас редактордың немесе жауапты адамның қолы;
– беттердің нөмірі;
– макеò Hight Resolution-де басылуға тиіс (Low Resolu-
tion-де басылған макет қабылданбайды).
Макеттің жолақтарында келесі ақпарат болуы керек:
– Бас редактордың немесе жауапты тұлғаның қолы;
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– Бет нөмірлері.
. Қара, ақ немесе түсті макет орналасуы жоғары сапамен 

(Hight Resolution), басып шығарылуы керек, төмен сапа-
мен (Low Resolution) басылған макет қабылданбайды.

. Біз басылымға иллюстрацияларды енгізбей байланыс-
та қалдыруды ұсынамыз. Байланыстырған файлдар 
терезесіндегі барлық суреттер файлмен байланысты бо-
ëуы кеðек.

. Файлдарда пайдаланылмаған қию жолдарын және қо- 
сымша арналарды (Path және Alpha Channel), сондай-ақ 
ICC профильдерін сақтауға болмайды.

. EPS суреттерінде қиюды (Path) пайдаланған кезде 
1-ден 3-ке дейін Clipping Path: Flatness параметрлерін 
орнатыңыз.

. Қара түспен жазылған мәтінді 4 түске бөлуге болмайды. 
Қара растра (мысалы мәтін) нысандарды Overprint-òе 
жасаëуы кеðек 

. Иллюстрацияларды пайдаланған кезде JPG пішімде бұ-
рын сақталған өлшемді тексеріңіз және сурет үлкейгенде 
әр арнаның шулайтынын тексеруді ұмытпаңыз.

Орналастыру бағдарламасы (PC)
. Орналастыруда құжаттың өрістерінен тыс және басты 

парақта пайдаланылмайтын объектілердің болмауына 
жол берілмейді. 

. Жіңішке түсті элементтердің қалыңдығы кем дегенде 
0,5 pt қара және ақ түстердің қалыңдығы кем дегенде 
3 pt áоëуы кеðек.

. «Инверсияны» пайдалану кезінде өлшемнің минималды 
мөлшері шрифтер үшін 8 pt құрайды.

. Мәтін егер бұл дизайн талаптарында көзделмесе кесілген 
сызықтан кемінде 5 мм қашықта болуы керек.

. Барлық суреттер файлмен байланысып тұруы керек.

Түс
. Түсті құрағанда оған міндетті түрде атау беріледі 

(с-m-у-к мәселен 10-30-15-40);
. Түс құрағанда СМҮК түсті моделі қосылуы тиіс;
. Sðît Ñîlîr функциясы ажыратылуы тиіс;
. Бояулардың жалпы саны нақ сол жорналға белгіленген 
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ïаðамеòðëеðден асïауы кеðек;
Бояуды 3 пайыздан кем пайдалануға болмайды;

. Рàntîпå бояуын қолданған жағдайда баспахананың 
өндірістік бөліміне жолығу керек;

. Мүмкіндігінше өздеріңіз құрастырған түстерді 100% 
мағынасында пайдаланыңыз. 100% мағынасында пай- 
даланбаған жағдайда қайта есептеп, 4 пунктті бұзба-
ғаныңызға көз жеткізіңіз. Жарияланымда пайдаланбаған 
түс қалдырмаңыз.

Øðèôтåð
. Шрифтің қандай түрлері бар екенін міндетті түрде 

тексеріңіз.

Иллюстðàцèялàð
. Иллюстрацияларды сыртқа шығара беттегенде (иллюс- 

трация шеті құжат жиегінен тыс жатады) құжаттың 
кесілетін форматының әрбір жағының сыртынан 5 мм-ге 
артық қалдыру керек;

. Рамка ішіндегі иллюстрацияларды беттегенде, кадр-
ленген суреттер барлық жақтарынан 1 пункттен кем 
емес (1 рt = 0,3 mm) артық қалдырылады;

. Барлық иллюстрациялар 100% масштабта беттелгені 
жөн, болмаса муар немесе тісшелер пайда болуы мүмкін;

. Ғlір Ноrіzontаl мен Vertical функцияларын қолдануға 
òиым саëынады;

. Clipping функциясын қолдануға болмайды. Барлық кез-
де Item қолданыста тұрады;

. Иллюстрацияны міндетті түрде кадрлейді. А4 пішімді 
иллюстрацияны 10x30 мм мөлшерлі бокске беттеуге бол-
маéды;

. Иллюстрацияларды ауыстырым буфері арқылы 
(Ñlipboard) қоюға тиым салынады.

Corel Draw
. Файлыңызды тексеру үшін Document Info ôункциÿсын 

қолданыңыз;
. Attributes: Output менюіне қойылған рұқсатты тексеріңіз. 
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Ол 800 dpi-ден төмен және 2540 dpi-ден артық болмауы 
тиіс. Үнсіз қалғанда 800 dpi;

. Барлық шрифтер қисыққа ауыстырылады (Техt tо 
Сurves, Сrеаtе Îutlinе)

ҚИСЫҚҚА АУЫСТЫРЫЛҒАН МӘТІНДІ,
ӘРІПТЕРДІҢ БӨЛШЕКТЕЛУІН 
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ТЕКСЕРУ

. Растрлы иллюстрациялар жарияланым ішінде (lіnked 
іmaqe) 300 dpi, 1:1, СМҮК түсті моделінде сақталуы ке-
рек. Қойылған растрлы иллюстрацияларды негізгі ма-
кеттен бөлек беру керек;

. Градиентті немесе басқа да жиектеу сызықтарын (Stroke) 
қолданбау керек;

. Қара векторлы нысандарға міндетті түрде Оvеrрrіnt жа-
саëуы кеðек;
Қара түспен жазылған мәтін бірнеше бояуларға бөлінбеуі, 
сондай-ақ Registration түсі қолданылмауы керек;

. Егер иллюстрацияда екі немесе одан да көп векторлық 
нысандар қиылысса, трэппинг қойылуы тиіс (0,25 рt);

. Егер сіз Spot түсті қолдансаңыз, (мәселен, Рantone), олар-
ды Рrocess Color-ға ауыстыруды ұмытып кетпеңіз (Spot 
бояуларымен басылатынынан басқалары).

Бағдарламаларына берілген кеңесті сондай-ақ ІnDesign,
ÑîrelDraw және т.б. бағдарламалар үшін де

ïаéдаëану кеðек.




