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1. Рекомендации:
1. При экспорте текста из MS Word
в InDesign проверяйте текст на
наличие в нем управляющих
символов (мягкий перенос, безусловный перенос) и удаляйте
их из текста перед версткой.
На рисунке 1 видно где включить просмотр служебных символов.
На рисунке 2 показан управляющий символ (мягкого переноса)
который надо удалить.

Рисунок 1.

2. Öâåòîâàÿ ìîäåëü CMYK.
Total Ink (îáùàÿ ñóììà êðàñîê)
â èëëþñòðàöèÿõ è ïëàøêàõ íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 320%.
Ìàêñèìàëüíûé ðåêîìåíäóåìûé

Рисунок 2.
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ñóììàðíûé
ïðîöåíò êðàñîê äëÿ
SuperBlack’a
(супер черный), (íàïðèìåð ïëàøêè) –
231 %:
Cyan – 56%,
Magenta – 40%,
Yellow – 40%,
Black – 95%.
На рисунке 3 показаны наши параметры настроек цветоделения в Adobe
Photoshop
Рисунок 3.
Внимание!
Если фон обложек, форзацев или рисунков необходим глубоко черный, то процент красок обязательно должен содержать следующие параметры:
Cyan – 70%
Magenta – 50%
Yellow – 50%
Blak – 100%

Цвет темного золота:

Cyan – 0% 		
Magenta – 30%
Yellow – 100%
Blak – 30% 		

Цвет светлого золота:

Cyan – 0%		
Magenta – 20%
Yellow – 60%		
Blak – 20% 		

Цвет серебра:

Cyan – 0%
Magenta – 0%
Yellow – 0%
Blak – 13%

3. TIFF – áåç LZW-êîìïðåññèè, Path è Alpha Channel;
. Èëëþñòðàöèè äîëæíû èìåòü ðàçðåøåíèå íå íèæå 225
dpi è íå áîëüøå 350 dpi äëÿ öâåòíûõ è ïîëóòîíîâûõ
èçîáðàæåíèé (ôàêòîð ïåðåñ÷åòà ëèíåàòóðû â ðàçðåøåíèå
Sampling Factor = 2; (150 Ipi * 2 = 300 dpi)) è íå ìåíåå
800 dpi (max 1200) äëÿ ÷åðíî-áåëûõ èëëþñòðàöèé (B/W,
Bitmap);
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2. Îáùèå òðåáîâàíèÿ
1.	Ðàáîòû íà âûâîä ïðèíèìàþòñÿ íà CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW äèñêàõ, à òàê æå íà ëþáûõ USB óñòðîéñòâàõ.
Âî èçáåæàíèå ïóòàíèöû îáÿçàòåëüíî ïîäïèñûâàéòå
(èäåíòèôèöèðóéòå) ñâîè íîñèòåëè è âíîñèòå èõ òèï è
êîëè÷åñòâî â áëàíê çàêàçà.
2. Ïðèíèìàþòñÿ ðàáîòû âûïîëíåííûå íà (PC) â âèäå:
а) PDF-files (æåëàòåëüíî «êîìïîçèòíûå» – Composite);
б) â¸ðñòêà – îãîâàðèâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî ñ çàêàç÷èêîì.
3. Ïðèíèìàþòñÿ ðàñòðîâûå öâåòîäåëåííûå (öâåòîâàÿ ìîäåëü
CMYK) èçîáðàæåíèÿ â ôîðìàòå:
. EPS – Preview – 8 bits/pixel èëè JPEG, Encoding – Binary,
êîìïîçèòíûé (DCS OFF);
. EPS DCS 2.0 – Preview – 8 bits/pixel èëè JPEG, Encoding –
Binary, Singe File DCS/No Composite – ïðè èñïîëüçîâàíèè
äîïîëíèòåëüíûõ öâåòîâ;
4.	Íàëè÷èå ïîäïèñàííûõ çàêàç÷èêîì ðàñïå÷àòîê îðèãèíàë
ìàêåòà, â ÷åðíî-áåëîì èëè öâåòíîì âèäå ñ âûñîêèì
ðàçðåøåíèåì è ïðîíóìåðîâàííûìè ñòðàíèöàìè –
îáÿçàòåëüíî.
5.	Âñå ôàéëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ïóáëèêàöèè, äîëæíû íàõîäèòüñÿ
â îäíîé ïàïêå. Èñïîëüçîâàíèå êèðèëëè÷åñêèõ áóêâ â
íàèìåíîâàíèÿõ äèñêîâ, ïàïîê è ôàéëîâ – íå äîïóñêàåòñÿ,
òàê æå íå äîïóñêàåòñÿ äàâàòü îäèíàêîâûå èìåíà ðàçíûì
ôàéëàì, èñïîëüçóåìûõ â îäíîé ïóáëè-êàöèè.
6.	Íåäîïóñòèìî èñïîëüçîâàíèå â îäíîì çàêàçå (ðàáîòå)
«ñåïàðèðîâàííûõ» (Separation) è «êîìïîçèòíûõ» (Composite CMYK) ôàéëîâ PS (PDF).
7.	Åñëè Âàøи издания ñîáèðàюòñÿ Êëååâûì áåñøâåéíûì,
швейным ñêðåïëåíèåì, îáëîæêà äåëàåòñÿ ðàçâîðîòîì
4+1 ñòð. è 2+3 ñòð. Ðàçìåð äîêóìåíòà ðàâåí до îáðåçíîé
ôîðìàò èçäàíèÿ õ 2 + ðàçìåð êîðåøêà. Обрез с 4 сторон
по 5 мм.
8. Îáÿçàòåëüíî ñîãëàñóéòå ñ òåõíîëîãàìè òèïîãðàôèè òîëùèíó êîðåøêà äëÿ îáëîæêè.
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Обл.

Корешок

Обр. 5 мм

Обл.

4

Обр. 5 мм

Обр. 5 мм

Обр. 5 мм

1
Обр. 15 мм

9.	Обложка в мягком переплете по хвосту должна быть на
1 см больше до обрезного формата (особенность машины
типа Амиго).
10. Äëÿ âíóòðåííèõ ñòðàíèö îáëîæåê (02-03), íåîáõîäèìî
îñòàâèòü ïîä êëåé, äî è ïîñëå êîðåøêà, áåëîå ïîëå ïî
4 ìì, êîðåøîê òîæå äîëæåí áûòü áåëûì (4 ìì + êîðåøîê
+ 4 ìì).
11. Îáÿçàòåëüíî çàäàâàéòå ïîä êëåé áåëîå ïîëå ó êîðåøêà
1-îé è ïîñëåäíåé ñòðàíèöû áëîêà èçäàíèÿ. Âåëè÷èíà
áåëîãî ïîëÿ ó êîðåøêà (â îáðåçíîì ôîðìàòå) äîëæíà
áûòü 4 ìì.

4 мм бел. поле

4 мм бел. поле

Корешок

Обр. 5 мм

2 стр.

3 стр.

Обр. 5 мм

Обр. 5 мм

Обр. 5 мм

Обр. 15 мм

12. Ïðè âûâîäå íà ôîðìû, òèïîãðàôèÿ íå ñäâèãàåò è íå
ðàçäâèãàåò â êîðåøêå èëëþñòðàöèè è òåêñòû, ñäåëàííûå
íà ðàçâîðîò. Ïîæàëóéñòà, ó÷èòûâàéòå ýòî ïðè âåðñòêå.
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13. Ïðè
âûâîäå
êîìïîçèòíûõ
(Composite
CMYK) PS è PDF
ôàéëîâ òðåïïèíã íå
óñòàíàâëèâàåòñÿ.
14. Ïðè ïå÷àòè â 5 è áîëåå
êðàñîê
ïðèíèìàþòñÿ
òîëüêî ñåïàðèðîâàííûå
– Separation PS èëè
PDF ôàéëû.
	Åñëè íåñêîëüêî ðàáîò
ïå÷àòàþòñÿ íà îäíîì
ïå÷àòíîì ëèñòå â 5
êðàñîê, íàçâàíèå Pantone êðàñêè âî âñåõ PS èëè PDF
ôàéëàõ äîëæíî áûòü îäèíàêîâûì.
15. Ïðè âûâîäå êîìïîçèòíûõ (Composite CMYK) ôàéëîâ
ïå÷àòè íå îñòàâëÿéòå â ðàáîòå Spot öâåòà, âñåãäà
ïåðåâîäèòå èõ â öâåòîâóþ ìîäåëü CMYK.
16. Ôàéëû ñãåíåðèðîâàííûå ïî 1 êðàñêå íå ïðèíèìàþòñÿ
(íàïðèìåð: 001-cyan.ps, 001-magenta.ps è ò.ä.)
Перед выводом убедитесь, что управление цветом отключено – InDesign (PC)

3. Ãåíåðàöèÿ PDF ôàéëîâ Adobe Distiller

.

Ïðè èçãîòîâëåíèè PDF ôàéëîâ èõ èìåíà äîëæíû
ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé XXX-ZZZ.pdf, ãäå XXX àáðåâèàòóðà
èçäàíèÿ, ZZZ ïîðÿäêîâûé íîìåð ñòðàíèöû.
Èçãîòîâëåíèå PDF ôàéëîâ ïðè ïîìîùè Printer PDF
Writer è Printer Adobe Distiller íå ðåêîìåíäóåòñÿ.
Èñïîëüçóéòå информацию о шрифтах (Font Info) äëÿ
ïðîâåðêè íàëè÷èÿ íåîáõîäèìûõ øðèôòîâ â âàøåì PDF
ôàéëå è îòñóòñòâèå не встроеных шрифтов (Missing
Fonts).

Îáùèå рекомендации по технологии полиграфического
производства.
7

4. Ïðîâåðêà ôàéëîâ â òèïîãðàôèè

.
.
.
.

Ïåðåä âûâîäîì íà ïëàñòèíû, â òèïîãðàôèè ïðîâîäèòñÿ
ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîâåðêà ôàéëîâ ïå÷àòè è âåðñòêè.
Ïðîâåðÿåòñÿ íàëè÷èå:
Âñåõ øðèôòîâûõ íà÷åðòàíèé;
Èëëþñòðàöèé ñ íèçêèì ðàçðåøåíèåì (ìåíüøå 225 dpi);
Âûëåòîâ çà îáðåçíîé ôîðìàò;
RGB èëëþñòðàöèé â âåðñòêå.

5. Òèïîãðàôèÿ îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî íå íåñåò â
òåõ ñëó÷àÿõ åñëè:

.
.
.
.
.
.

Çàêàç÷èê îòêàçûâàåòñÿ èñïðàâèòü îáíàðóæåííûå îøèáêè;
Çàêàç÷èê ïðèíåñ ãîòîâûå ôàéëû ïå÷àòè PS, EPS, PDF;
В PDF файлах находяться управляющие символы в тексте (в виде мягкого переноса и безусловного переноса),
изменения текста при помощи скриптов.;
Ìàêåò íå ñîîòâåòñòâóåò ïðèíåñåííûì ôàéëàì;
Óñòàíîâëåíû çíà÷åíèÿ overprint äëÿ Cyan, Magenta,
Yellow.
В PDF файлах находятся управляющие символы в тексте
(в виде мягкого переноса, безусловного переноса) изменение текста при помощи скриптов;
PDF файлы в типографии не правятся!

6. Collect (âåðñòêà)

.
.
.
.

Ïðèíèìàåòñÿ работа ñîçäàííàÿ â ïðîãðàììàõ âåðñòêи
(PC) InDesugn, CS 3 – 5,5 – 6.0, CC 18:
Âñå ôàéëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ïóáëèêàöèè, äîëæíû
íàõîäèòüñÿ â îäíîé ïàïêå;
Âûëåòû çà îáðåçíîé ôîðìàò äîëæíû áûòü íå ìåíåå
3–5 ìì;
Íå äîïóñêàåòñÿ äàâàòü îäèíàêîâûå èìåíà ðàçíûì ôàéëàì,
èñïîëüçóåìûõ â îäíîé ïóáëèêàöèè.
Ìàêåò
Íåîáõîäèìî íàëè÷èå áóìàæíîãî ìàêåòà èçäàíèÿ;
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.
.

.

.
.
.
.
.

Ìàêåò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ïðåäîñòàâëåííûì ôàéëàì
âåðñòêè;
Âñå ïîëîñû ìàêåòà äîëæíû ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
– ïîäïèñü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà èëè îòâåòñòâåííîãî ëèöà;
– íîìåðà ñòðàíèö;
×åðíî-áåëûé èëè öâåòíîé ìàêåò äîëæåí áûòü ðàñïå÷àòàí
â высоком разрешении (Hight Resolution), ìàêåò ðàñïå÷àòàííûé â низком разрешении (Low Resolution) íå
ïðèíèìàåòñÿ.
Ìû ðåêîìåíäóåì íå âêëþ÷àòü èëëþñòðàöèè â ïóáëèêàöèþ,
а оставлять связи.
Íåäîïóñòèìî ñîõðàíåíèå â ôàéëàõ íåèñïîëüçóåìûõ
ïóòåé îáòðàâîê è äîïîëíèòåëüíûõ êàíàëîâ (Path è Alpha
Channel), à òàêæå ICC ïðîôèëè;
Ïðè èñïîëüçîâàíèè îáòðàâîê (Path) â EPS èçîáðàæåíèÿõ, âûñòàâëÿéòå ïаðàìåòðû Clipping Path: Flatness îò
1 äî 3.
Òåêñò, íàïèñàííûé ÷åðíûì öâåòîì, íå äîëæåí äåëèòüñÿ
íà 4 öâåòà. Íà ÷åðíûå ðàñòðîâûå (íàïðèìåð, òåêñò)
îáúåêòû îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ñäåëàí Overprint.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èëëþñòðàöèé, проверяйте размер
ðàíåå ñîõðàíåííûõ â ôîðìàòå JPG, à òàêæå ïðè áîëüøîì
óâåëè÷åíèè èëëþñòðàöèè, óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ïðîâåðèòü êàæäûé êàíàë íà íàëè÷èå øóìà.

Программа верстки (PC)
. Íåäîïóñòèìî íàëè÷èå îáúåêòîâ, íå èñïîëüçóþùèõñÿ â
âåðñòêå, çà ïîëÿìè äîêóìåíòà è â ìàñòåð-ñòðàíèöå;
. Òîíêèå öâåòíûå ýëåìåíòû äîëæíû áûòü òîëùèíîé íå
ìåíåå 0,5 pt è ÷åðíîáåëûå íå ìåíåå 0,3 pt;
. Ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå êåãëÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè
«âûâîðîòêè» – 8 pt äëÿ øðèôòîâ è çàñå÷åê;
. Òåêñòа, колонцифры или еще какие элнменты должны стоять от линии реза не менее чем на 5–7 ммм;
. Âñå èëëþñòðàöèè â îêíå Ñâÿçàííûå ôàéëû äîëæíû
èìåòü ñâÿçü ñ ôàéëîì.
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.
.
.
.
.
.
.

.

.

.
.
.
.

Öâåò
Ïðè ñîçäàíèè öâåòà îáÿçàòåëüíî ïðèñâàèâàòü åìó èìÿ
(C-M-Y-K íàïðèìåð 10-30-15-40);
Ïðè ñîçäàíèè öâåòà äîëæíà áûòü âêëþ÷åíà öâåòîâàÿ
ìîäåëü CMYK;
Ôóíêöèÿ Spot Color äîëæíà áûòü îòêëþ÷åíà;
Îáùàÿ ñóììà êðàñîê íå äîëæíà ïðåâûøàòü ïàðàìåòðû,
óñòàíîâëåííûå äëÿ êîíêðåòíîãî æóðíàëà;
Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ êðàñêè;
Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ êðàñîê Pantone íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ â ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë òèïîãðàôèè;
Ïî âîçìîæíîñòè, èñïîëüçóéòå 100% çíà÷åíèÿ, ñîçäàííîãî âàìè öâåòà. Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ íå 100%
çíà÷åíèé, ïåðåñ÷èòàéòå åãî è óáåäèòåñü, ÷òî âû íå
íàðóøèëè 4 ïóíêò. Íå îñòàâëÿéòå â ïóáëèêàöèè íå
èñïîëüçóåìûå öâåòà.
Øðèôòû
Îáÿçàòåëüíî ïðîâåðÿéòå,
ñòâóþò â øðèôòå.

êàêèå

íà÷åðòàíèÿ

ïðèñóò-

Иллюстрации
Ïðè âåðñòêå èëëþñòðàöèé íàâûëåò (êðàÿ èëëþñòðàöèè
íàõîäÿòñÿ çà ïîëÿìè äîêóìåíòà) íåîáõîäèìî îñòàâèòü
çàïàñ ïîä îáðåç ïî 5 ìì ñ êàæäîé ñòîðîíû çà îáðåçíûì
ôîðìàòîì äîêóìåíòà;
Ïðè âåðñòêå èëëþñòðàöèé â ðàìêàõ íåîáõîäèìî, ÷òîáû
êàäðèðîâàííîå èçîáðàæåíèå èìåëî çàïàñ íå ìåíåå 1
ïóíêòà (1 pt = 0,3 mm) ñî âñåõ ñòîðîí;
Âñå èëëþñòðàöèè äîëæíû áûòü çàâåðñòàíû â 100-ïðîöåíòíîì ìàñøòàáå, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçìîæíî ïîÿâëåíèå ìóàðà èëè çóá÷àòêè;
Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü ôóíêöèþ Flip Horizontal è
Vertical,
Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü ôóíêöèþ Clipping. Â óñòàíîâêàõ
âñåãäà äîëæíî ñòîÿòü Item;
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.
.

.
.
.

Îáÿçàòåëüíî êàäðèðóéòå èëëþñòðàöèè. Íå íóæíî çàâåðñòûâàòü èëëþñòðàöèþ ôîðìàòà À4 â áîêñ ðàçìåðîì
10x30 ìì;
Çàïðåùåíî âñòàâëÿòü èëëþñòðàöèè ÷åðåç áóôåð îáìåíà
(Clipboard).
Corel Draw
Âåêòîðíûå èçîáðàæåíèÿ äîëæíû áûòü çàïèñàíû â
ôîðìàòå CMYK.
Èñïîëüçóéòå ôóíêöèþ Document Info äëÿ ïðîâåðêè
âàøåãî ôàéëà;
Ïðîâåðÿéòå ðàçðåøåíèå äëÿ âñòðîåííûõ èçîáðàæåíèé,
êîòîðîå óñòàíàâëèâàåòñÿ â ìåíþ Bitmap: Resample.
Îíî äîëæíî áûòü íå áîëåå 300 dpi, öâåòîâàÿ ìîäåëü CMYK;
Âñå øðèôòû äîëæíû áûòü ïåðåâåäåíû â êðèâûå (Text to
Curves, Create Outline)
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÒÅÊÑÒ,
ÏÅÐÅÂÅÄÅÍÍÛÉ Â ÊÐÈÂÛÅ,
ÍÀ ÍÀËÈ×ÈÅ ÄÐÎÁËÅÍÈß ÁÓÊÂ;

.
.
.
.
.
.

Ðàñòðîâûå èëëþñòðàöèè, âñòàâëåííûå â Corel Draw,
íåîáõîäèìî òàêæå ïåðåäàâàòü îòäåëüíî îò îñíîâíîãî
ìàêåòà;
Íå èñïîëüçîâàòü ãðàäèåíòíûõ èëè èíûõ çàëèâîê äëÿ
îáâîäîê (Stroke);
Íà ÷åðíûå âåêòîðíûå îáúåêòû îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü
ñäåëàí Overprint;
Òåêñò, íàïèñàííûé ÷åðíûì öâåòîì, íå äîëæåí äåëèòüñÿ
íà íåñêîëüêî êðàñîê, à òàêæå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü öâåò
Registration;
Åñëè â èëëþñòðàöèè ïåðåñåêàþòñÿ äâà èëè áîëåå
âåêòîðíûõ îáúåêòà, íåîáõîäèìî ðàññòàâèòü òðýïïèíã
(0,25 pt);
Åñëè âû èñïîëüçóåòå Spot öâåòà (íàïðèìåð, Pantone), íå
çàáûâàéòå ïåðåâîäèòü èõ â Process Color (çà èñêëþ÷åíèåì
ïå÷àòè Spot êðàñêàìè).
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Баспаханаға тапсырыс қабылдаған
кезде Полиграфкомбинаттың тапсырыс
берушінің файлдарына қойылатын
талаптары мен ұсыныстары
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1. Ұсыныс:
1. Мәтінді MS Word-дан InDesignға көшіру кезінде мәтінде басқару таңбаларының (жұмсақ
тасымал, шартсыз тасымал)
бар жоғын тексеріп, беттеу алдында оларды мәтіннен жою
керек.
1-сурет қызметтік таңбаларды
қарап шығуды қосу жолы
көрінеді.
2-сурет жоюды қажет ететін
басқару (жұмсақ тасымалдау)
белгісі көрсетілген.

1-Сурет.

2. СМҮК-тің түрлі түсті моделі.
Total Ink (бояулардың жалпы саны) 320% аспауы керек. SuperВlаск’а үшін (мы-

2-Сурет.
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салға плашкасына) кеңес
берілетін бояудың пайыздық санының максималы – 231 %:
Cyan – 56%,
Magenta – 40%,
Yellow – 40%,
Black – 95%.
3-суретте Adobe Photoshop
Fa-тің түстерді бөлуді реттеу нұсқалары көрсетілген.
3-Сурет.

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 		
күңгірттеу түсі:
Cyan – 0% 		
Magenta – 30%
Yellow – 100%
Blak – 30% 		

Алтынның 		
ашық түсі:
Cyan – 0%		
Magenta – 20%
Yellow – 60%		
Blak – 20% 		

Күмістің
түсі:
Cyan – 0%
Magenta – 0%
Yellow – 0%
Blak – 13%

3. TIFF – LZW-компрессиясыз, Path пен Alpha Channel;
. Иллюстрациялар түстi және жартылай тонды, суреттер үшiн жиiлiгi 225 dрi-ден төмен және 350 dрiден жоғары болмауы (линеатура есебiнiң, факторы
Sampling Factor=2 – 150 Іpi * 2 = 300 dpi) және қараақ, иллюстрациялар (B/W, Bitmap) үшiн 800 dрi-ден
кем емес (max 1200) болуы тиiс;
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2. Жалпы талаптар
1. Шығарылуға тиісті жұмыстар CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW дискілерінде, сондай-ақ кез келген USB, сонымен қатар электронды пошта арқылы жіберуге болады, 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);
в) беттеу – тапсырушымен жеке түрде келісіледі.
3. Расталған түс бөлінуі (СМУК түс бөлінуі) пішімдегі
кескіндер.
. EPS – Preview – 8 bits/pixel және JPEG, Encoding –
Binary, êîìïîçèòíûé (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 пайдаланылатын файлдарға бір ғана атау беруге болмайды.
6. Бір тапсырыста (жұмыста) «жекеленген» (Sераrаtіоn)
және «композитті» (Соmроsitе СМҮК) РS (РDҒ) файлдарын қолданбайды.
7. Егер сіздің басылымдарыңыз тігіссіз желіммен жиналса,
мұқаба 4+1 бет және 2+3 бет бұрылысымен жасалады.
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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Обл.

Корешок

Обр. 5 мм

Обл.

4

Обр. 5 мм

Обр. 5 мм

Обр. 5 мм

1
Обр. 15 мм

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 болуы
тиіс.

4 мм бел. поле

4 мм бел. поле

Корешок

Обр. 5 мм

2 стр.

3 стр.

Обр. 5 мм

Обр. 5 мм

Обр. 5 мм

Обр. 15 мм

12. Қалыпқа түсіргенде баспахана айқара бетке салынған
иллюстрация мен мәтіндерді түпте ішке не сыртқа
сырғытпайды. Осының бәрін беттегенде есте ұстаңыздар.
13. Композитті (Соmроsіtе СМҮК) РS және РDҒ файлдарын
шығарғанда трепинг қойылмайды.
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14. 5 немесе одан да көп
түспен
басып
шығарғанда, бөлектелген PS
немесе PDF файлдары
қабылданады.
Егер 5 бояудан тұратын
бір баспа парағына жұмыс бірнеше басып шығарылса, барлық PS немесе PDF файлдарында
Pantone атауы бірдей болуы керек.
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 файлдарын генерациялау
РDҒ файлдарын әзірлегенде олардың атаулары XXXZZZ.pdf тұрады, ондағы ХХХ басылым абревиатурасы,
ZZZ беттің реттік нөмірі.

.

.

PDF файдарынын, тек бағдарламысында icтeлгeн version
(1.4 (Acrobat 5. х) ғана кабылданады. PDF файлдарын
Printer PDF Writer (Мас) пен Printer Adobe Distiller
(Windows) көмегiмен әзiрлеуге кеңес берiлмейдi.
РDҒ файлдарыңызды тексеру үшін Еnfосus РіtStор
Рrоfеssіоnаl бағдарламасын пайдалануға болады.
Жекеленген PDF файлдарына өзгеріс енгізу үшін РіtStор
бағдарламасын пайдалануға кеңес бермейміз, ол күтпеген
нәтижелерге алып келуі мүмкін.

Полиграфиялық өндіріс технологиясы бойынша жалпы ұсынымдар.
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4. Файлдарды баспаханада тексеру

.
.
.
.

Пластиналарға түсірместен бұрын баспаханада файлдардың баспа мен беттелулері алдын ала тексеріледі.
Олар:
Барлық шрифт түрлері;
RGB иллюстрациялары (жекеленген РDҒ-ден басқа);
Төменгі жиіліктегі иллюстрациялар (150 Ірі линеатурасы 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;
Суаn, 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. Соllесt (беттеу)

.
.
.

InDesugn, CS 3 –5,5–6.0, CC 18, бағдарламаларында
жасалынған беттеулер қабылданады:
Жариялануға жататын барлық файлдар бір папкада болуы керек;
Кесілетін пішім сырты 3–5 мм кем болмауы керек;
Бір жарияланымда пайдаланылатын әртүрлі файлдарға
бір ғана атау берілмейді.

Макет
. 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;
– макет Hight Resolution-де басылуға тиіс (Low Resolution-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 сапамен (Low Resolution) басылған макет қабылданбайды.
Біз басылымға иллюстрацияларды енгізбей байланыста қалдыруды ұсынамыз. Байланыстырған файлдар
терезесіндегі барлық суреттер файлмен байланысты болуы керек.
Файлдарда пайдаланылмаған қию жолдарын және қосымша 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-те
жасалуы керек
Иллюстрацияларды пайдаланған кезде JPG пішімде бұрын 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 болуы керек.
. «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;
Sроt Соlоr функциясы ажыратылуы тиіс;
Бояулардың жалпы саны нақ сол жорналға белгіленген
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.
.

параметрлерден аспауы керек;
Бояуды 3 пайыздан кем пайдалануға болмайды;
Раntопе бояуын қолданған жағдайда баспахананың
өндірістік бөліміне жолығу керек;
Мүмкіндігінше өздеріңіз құрастырған түстерді 100%
мағынасында пайдаланыңыз. 100% мағынасында пайдаланбаған жағдайда қайта есептеп, 4 пунктті бұзбағаныңызға көз жеткізіңіз. Жарияланымда пайдаланбаған
түс қалдырмаңыз.

Шрифтер
. Шрифтің қандай түрлері бар екенін міндетті түрде
тексеріңіз.
Иллюстрациялар
. Иллюстрацияларды сыртқа шығара беттегенде (иллюстрация шеті құжат жиегінен тыс жатады) құжаттың
кесілетін форматының әрбір жағының сыртынан 5 мм-ге
артық қалдыру керек;
. Рамка ішіндегі иллюстрацияларды беттегенде, кадрленген 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
тиым салынады;
. Clipping функциясын қолдануға болмайды. Барлық кезде Item қолданыста тұрады;
. Иллюстрацияны міндетті түрде кадрлейді. А4 пішімді
иллюстрацияны 10x30 мм мөлшерлі бокске беттеуге болмайды;
. Иллюстрацияларды ауыстырым буфері арқылы
(Сlipboard) қоюға тиым салынады.

.
.

Corel Draw
Файлыңызды тексеру үшін Document Info функциясын
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 Оutlinе)
ҚИСЫҚҚА АУЫСТЫРЫЛҒАН МӘТІНДІ,
ӘРІПТЕРДІҢ БӨЛШЕКТЕЛУІН
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ТЕКСЕРУ

.

.
.

.
.

Растрлы иллюстрациялар жарияланым ішінде (lіnked
іmaqe) 300 dpi, 1:1, СМҮК түсті моделінде сақталуы керек. Қойылған растрлы иллюстрацияларды негізгі макеттен бөлек беру керек;
Градиентті немесе басқа да жиектеу сызықтарын (Stroke)
қолданбау керек;
Қара векторлы нысандарға міндетті түрде Оvеrрrіnt жасалуы керек;
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), оларды Рrocess Color-ға ауыстыруды ұмытып кетпеңіз (Spot
бояуларымен басылатынынан басқалары).
Бағдарламаларына берілген кеңесті сондай-ақ ІnDesign,
СоrelDraw және т.б. бағдарламалар үшін де
пайдалану керек.
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