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Atlas wartoÊci tonalnych w offsecie dla grafika i drukarza
Tekst i ilustracje zosta∏y opracowane z maksymalnà starannoÊcià, jednak producenci i autorzy nie mogà
braç na siebie odpowiedzialnoÊci prawnej lub jakiejkolwiek innej za ewentualne b∏´dy w informacjach,
których nie uda∏o si´ do koƒca skorygowaç oraz za ich konsekwencje.
Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrze˝one. Zabrania si´
reprodukowania dzie∏a lub jego cz´Êci w jakiejkolwiek formie lub przenoszenia na inne noÊniki bez
pisemnego zezwolenia wydawcy.
Nazwy oprogramowania i sprz´tu wymienione w tym dziele to najcz´Êciej zastrze˝one znaki towarowe,
podlegajàce jako takowe ochronie prawnej.
Tablice barwne by∏y ju˝ wydawane w ró˝nych wariantach przez firm´ Hostmann-Steinberg GmbH.
Tablice barwne z rastrem o liniaturze 60 l/cm by∏y drukowane na 5 arkuszach po 12 stron na arkuszowej,
offsetowej maszynie czterokolorowej Roland 700, drukujàcej z jednolità szybkoÊcià 7 000 ark./h.
KolejnoÊç zespo∏ów drukujàcych: czarny, cyjan, magenta i ˝ó∏ty.
Przed skopiowaniem pozytywowych p∏yt drukowych zosta∏ sporzàdzony odpowiedni test naÊwietlania,
wykonany zgodnie z normà Niemieckiego Zwiàzku Drukarzy (BVD), który stanowi∏ podstaw´ kopii
paska testowego UGRA z rozpoznawalnymi mikroliniami o wielkoÊci 10 µ.
Podstaw´ automatycznej regulacji barwy dla urzàdzenia CCI na maszynie drukujàcej stanowi∏y paski
druków próbnych, wykonane na papierze nak∏adowym z wa˝onym stopniem krycia powierzchni
pod∏o˝a farbà w iloÊci 1 g/m2, dla ka˝dej farby skalowej osobno.
Sk∏ad Êrodka nawil˝ajàcego by∏ nast´pujàcy: 88% wody, 8% alkoholu izopropylowego i 4% dodatku
COMBIFIX-XL 8054 09.

® 1999 Hostmann-Steinberg GmbH, Celle
Pomys∏ i projekt: Günter Schulz, Richard Fr. Krause
Tekst: Ulrich Weiß, Günter Schulz
Nadzór i opieka technologiczna: Richard Fr. Krause
T∏umaczenie: Aleksander Szulc, Ewa Rajnsz
Wydawca: Michael Huber Polska
Sk∏ad: ADOBE Illustrator 7.0/8.0, MACROMEDIA FreeHand 7.0
NaÊwietlanie: film pozytywowy Linotronic 560
Maszyna drukujaca: Roland 700 z urzàdzeniem do regulacji farby CCI
Farba drukarska: REFLECTA®-ECO 8500
Papier: MultiArt silk, STORA Nymölla AB, Szwecja
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W produkcji atlasu wartoÊci tonalnych bra∏y
udzia∏ nast´pujàce firmy:

Michael Huber München GmbH
Feldkirchener Strasse 15
D-85551 Kirchheim
Hostmann-Steinberg GmbH
Bremer Weg 125
D-29223Celle
Stehlin + Hostag AG
Druckfarbenfabriken
Postfach 240
CH-8853 Lachen
Farba drukarska: REFLECTA®-ECO 8500

Stora Fine Paper Deutschland GmbH
Feldmühleplatz 1
D-40545 Düseldorf
Papier: MultiArt silk
Produkt STORA Nymölla AB, Szwecja

MAN Roland Druckmaschinen AG
Mühlheimer Strasse 341
D-63075 Offenbach n. Menem
Maszyna drukujàca: czterokolorowa, arkuszowa maszyna
offsetowa Roland 700 z regulacjà kolorów CCL
z urzàdzeniem do automatycznej regulacji farby CCI
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Wst´p

Dotychczas przygotowanie do druku by∏o domenà ró˝nych zawodów w przemyÊle poligraficznym, lecz
ciàg∏y rozwój programów komputerowych stworzy∏ zupe∏nie nowà sytuacj´.
Coraz cz´Êciej u˝ytkownicy komputerów wykonujà we w∏asnym zakresie materia∏y do druku czterobarwnego na komputerach osobistych. Atlas wartoÊci tonalnych jest dla nich nieodzownym narz´dziem
pracy, poniewa˝ nale˝y jednoznacznie uzgodniç i zdefiniowaç z drukarnià barwy orygina∏ów drukowych.
“Tych barw nie mia∏em na monitorze i takich nie nastawia∏em!”
Pracownicy drukarƒ s∏yszà cz´sto uwagi tego rodzaju lub podobne.
“Dlaczego barwa ciemnoniebieska, jakà mia∏em na monitorze, nie wysz∏a w druku jako
ciemnoniebieska?”
Drukarnie i producenci materia∏ów do druku poszukujà przyczyn takiego stanu rzeczy.

Systemy barw i zarzàdzanie kolorami
Praca nad materia∏ami do druku rozpoczyna si´ na monitorze, na którym przy pomocy programu komputerowego nast´puje zaprojektowanie strony, tekstu, tabel, rysunków i zdj´ç. Przy pomocy skanera
umieszcza si´ na stronie kolorowe zdj´cia.
Wynik pracy jest oceniany ciàgle na monitorze a kolorowa drukarka wykonuje barwny wydruk projektu.
Dopiero po zakoƒczeniu tego etapu zaczyna si´ etap wspó∏pracy z offsetowà przygotowalnià poligraficznà. Na naÊwietlarce sà naÊwietlane filmy, montowane nast´pnie w okreÊlonym uk∏adzie na arkuszu
monta˝owym, by móc potem skopiowaç p∏yty, konieczne w druku offsetowym. Dopiero teraz nast´puje
w∏aÊciwy druk.
Ale monitor pracuje w innym systemie barw ni˝ maszyna offsetowa. Tak˝e drukarka kolorowa komputera osobistego drukuje innà metodà.
W jaki sposób mo˝na zgraç wszystkie urzàdzenia, by na monitorze i na drukarce kolorowej mieç te
same wartoÊci barwne jak w druku?
W cz´Êci tekstowej mo˝na znaleêç wa˝ne informacje na ten temat. JeÊli chcecie Paƒstwo wykonywaç
orygina∏y drukowe na PC, nale˝y sobie przyswoiç podstawowà wiedz´ o systemach barw, modelach
barw i zarzàdzaniu barwà.

Tablice barw
Tablice barw w niniejszym atlasie barwnych wartoÊci tonalnych stanowià wartoÊciowe narz´dzie pracy
dla drukarni i dla producenta materia∏ów do druku, dajàc im mo˝liwoÊç ustalania jednoznacznych
i po˝àdanych wartoÊci barwnych przy pomocy ró˝nych programów.
Wielu sukcesów w pracy z atlasem barwnych wartoÊci tonalnych ˝yczy Paƒstwu zespó∏ jego autorów
i producentów.

Celle, kwiecieƒ 1999
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Podstawy
druku
wielobarwnego
i wskazówki
praktyczne

Systemy barw w komputerowym
przygotowaniu publikacji do druku
Barwy w procesie roboczym elektronicznego opracowania
publikacji
Przeglàd na dwóch nast´pnych stronach demonstruje typowe kroki robocze podczas opracowania
materia∏ów do druku na PC. Analizujàc poszczególne kroki robocze mo˝na ∏atwo dostrzec, ˝e trzeba
pracowaç w co najmniej dwóch systemach barw, tzn. w systemie RGB podczas pracy na monitorze
i w systemie CMYK w drukarni.
Barwy skalowe i dodatkowe - systemy barw stosowanych w drukarni
Barwy skalowe (procesowe)
Drukarnia stosuje w zespo∏ach maszyn drukujàcych barwy procesowe cyjan,
magent´, ˝ó∏tà (yellow) i czarnà (key–colour). Z tych barw uzyskuje si´
wszystkie inne odcienie.
Barwy dodatkowe
W drukarniach stosuje si´ cz´sto barwy dodatkowe wyró˝niajàce.
Do tej grupy nale˝à barwy HKS® i PANTONE®, stosowane cz´sto jako barwy
firmowe, np. HKS 14.

Barwy skalowe
(procesowe)
w drukarni
Cyan

Magenta

Yellow (˝ó∏ty)

K (Czarny)

System barw na monitorze PC
Na monitorze pracuje si´ w systemie barw RGB. Ze skanerów i aparatów
cyfrowych otrzymujecie Paƒstwo równie˝ barwne wartoÊci tonalne w systemie
RGB. Do produkcji swoich materia∏ów przeznaczonych do druku musicie
Paƒstwo przetworzyç te wartoÊci RGB na barwy CMYK. W praktyce okreÊla
si´ ten proces jako separacje barwne. Przy pomocy modelu matematycznego
komputer przelicza wartoÊci barwne RGB na wartoÊci barwne CMYK.
W drukarni maszyna drukarska tworzy z czterech barw: cyjanu, magenty,
˝ó∏tego i czarnego wszystkie inne barwy.

Barwy na monitorze
Red (czerwony)

Green (zielony)

Blue (niebieski)

Systemy barw
Barwy widziane na monitorze mo˝na uzyskiwaç
w ró˝nych systemach. W programie obróbki
graficznej ADOBE Photoshop (patrz ilustracja
z prawej) mo˝na znaleêç nast´pujàce systemy
barw:
- system barw RGB
- system barw CMYK
- system barw HSB i
- system barw Lab.
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Proces roboczy - od projektu do druku

Projektowanie

Komputerowy sk∏ad tekstu,
skanowanie rysunków i zdj´ç

¸amanie

Wydruk próbny

CzynnoÊci robocze
Etap projektowania
OkreÊlenie i przydzielenie
zadaƒ
Ustalenie barw
Dobranie papieru
Ustalenie wysokoÊci nak∏adu
Ustalenie harmonogramu
Planowanie kosztów
Ustalenie kszta∏tu
typograficznego strony

Na komputerze
Komputerowy sk∏ad
tekstu
Wykonanie ilustracji
w programie graficznym
Skanowanie materia∏u
ilustracyjnego i jego
obróbka

Na komputerze
Projektowanie i ∏amanie
tekstów, ilustracji
i materia∏u graficznego
w komputerowym
programie
typograficznym

Na komputerze
Wykonanie wydruku
próbnego na kolorowej
drukarce

Stosowane urzàdzenia i programy
Urzàdzenia
Zaplanowanie
poszczególnych urzàdzeƒ
koniecznych do produkcji

Urzàdzenia
Komputer, monitor,
skaner

Urzàdzenia
Komputer, monitor

Urzàdzenia
Komputer, monitor,
drukarka

Programy
Ustalenie programów
koniecznych do produkcji
Uzgodnienie zakresu prac
ze studiem naÊwietlajàcym
filmy i drukarnià

Programy
Wektorowy program
graficzny
Software skanera
Program obróbki

Programy
Program ∏amania

Programy
Program ∏amania

Systemy barw
Ustalenie systemu barw

Systemy barw
Z regu∏y programy zawierajà
systemy RGB, CMYK, CIELAB
i barwy dodatkowe

Systemy barw
Przygotowanie do
przetworzenia barw RGB na
barwy CMYK
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Systemy barw
Dane RGB na monitorze sà
przetwarzane na barwy farb
drukarskich (z regu∏y CMYK)

NaÊwietlanie filmu

Wykonanie
komputerowego druku
próbnego (proof)

Wykonananie
monta˝y

Kopia p∏ytowa

Druk offsetowy

Na komputerze sà
przygotowane dane
dla naÊwietlarki.
Do naÊwietlania sà
stosowane pliki
danych projektu,
oryginalne lub
postscriptowe,
przekazywane do
studia naÊwietlajàcego
na noÊniku danych lub
przez ISDN.

W celu sprawdzenia
zbli˝enia reprodukcji
do barwnego orygina∏u
wykonuje si´ cyfrowy
druk próbny na
odpowiednim urzàdzeniu cyfrowym.
Mo˝na w ten sposób
sprawdziç wartoÊci
barwne.

Ze stron naÊwietlonych na filmach
wykonuje si´ monta˝e
arkuszowe,
odpowiadajàce
formatowi papieru

Z monta˝y kopiuje si´
p∏yty drukowe

Drukowanie

Urzàdzenia
Komputer, naÊwietlarka, wywo∏ywarka
do filmów

Urzàdzenia
Urzàdzenie do druku
próbnego

Urzàdzenia
Stó∏ monta˝owy

Urzàdzenia
Kopiorama

Urzàdzenia
Maszyna drukujàca

Systemy barw
Barwy CMYK

Systemy barw
Barwy CMYK na
filmach (lub barwy
dodatkowe)

Systemy barw
Wyciàgi barwne CMYK
na p∏ytach drukowych
(lub barwy dodatkowe)

Systemy barw
Barwy CMYK na
maszynie drukujàcej
(lub barwy dodatkowe)

Programy
Program do ∏amania
stron.
Oprogramowanie do
plików
postscriptowych
Systemy barw
Strony projektu
z separacjà barw
naÊwietlone na
filmie.

Cyfrowy druk próbny
“Computer to plate”
Druk cyfrowy
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System barw na monitorze - RGB
Monitory telewizorów, komputerów, skanery i kamery cyfrowe odtwarzajà barwy w systemie RGB.
Barwy sà wytwarzane:
- przez promieniowanie Êwietlne (monitor komputera) lub
- przez sfotografowanie promieniowania Êwietlnego (skaner, kamery cyfrowe).
System barw RGB pracuje przy pomocy takich barw podstawowych, jak czerwony, zielony
i niebieski. Z tych trzech barw uzyskuje si´ wszystkie inne przez addytywne mieszanie barw
podstawowych.

System barw RGB - addytywne mieszanie barw
Najbardziej znanym addytywnym mieszaniem barw jest wytwarzanie bia∏ego Êwiat∏a z trzech êróde∏
Êwiat∏a - zielonego, czerwonego i niebieskiego. JeÊli oÊwietli si´ Êwiat∏em z trzech lamp w tych barwach
o mniej wi´cej jednakowej intensywnoÊci t´ samà p∏aszczyzn´, to na skutek wspólnego oddzia∏ywania
zielonego i czerwonego êród∏a Êwiat∏a powstaje barwa ˝ó∏ta. Efektem addytywnego mieszania barw
niebieskiej i zielonej jest cyjan, a niebieska i czerwona daje purpur´. JeÊli do efektu mieszania dwóch
barw podstawowych doda si´ trzecià, powstaje bia∏a.

Barwy podstawowe: czerwona, zielona i niebieska to barwy zasadnicze. Cyan, magenta i ˝ó∏ta to
barwy wtórne, mieszane z dwóch barw zasadniczych. Bia∏y jest barwà trzeciorz´dnà, powstajàcà
z trzech barw zasadniczych.

Zielony

Cyan

Niebieski

Czerwony

Magenta

Niebieski

Zielona

˚ó∏ty

Czerwony

Addytywne mieszanie barw (w %)
Magenta
Czerwony

Niebieski
Bia∏y

˚ó∏ty

Cyan

Zielony
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Czerwona

Zielona

Niebieska

Barwa ostateczna

0

+

0 +

0

Czarna

100

+

100 +

0

˚ó∏ta

0

+

100 +

100

Cyan

100

+

0 +

100

Magenta

100

+

100 +

100

Bia∏a

Regulator barw RGB
w programie ADOBE Illustrator
WartoÊci nastawialne od 0 do 255
Regulator barw RGB
w programie QuarkXPress
WartoÊci nastawialne od 0 do 100%

Addytywne rozwini´cie barw zasadniczych z czarnego

czerwona zielona niebieska

czerwona zielona niebieska

czerwona zielona niebieska

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

50

0

0

0

50

70

0

0

0

70

0

0

0

70

80

0

0

0

80

0

0

0

80

90

0

0

0

90

0

0

0

90

100

0

0

0

100

0

0

0

100

cyjan
0 / 100 / 100

zielona
0 / 100 / 0

niebieska
0 / 0 / 100

biel
100 / 100 / 100

˝ó∏ta
100 / 100 / 0

magenta
100 / 0 / 100

czarna

czerwona

0/0/0

100 / 0 / 0
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Barwny obraz na monitorze w systemie RGB

Punkty luminescencyjne le˝à tak blisko siebie na powierzchni monitora, ˝e ludzkie oko nie jest w stanie
zarejestrowaç ich jako pojedynczych punktów. Mieszanina punktów barwnych jest odbierana jako
kolor. JeÊli chodzi o przygotowanie materia∏ów do druku, nale˝y pami´taç o dwóch rzeczach, a mianowicie o dok∏adnym odwzorowaniu barw na monitorze a nast´pnie o przetworzenie barw systemu
RGB na system barw CMYK.

W∏aÊciwe barwy na monitorze
JasnoÊç i kontrast na monitorze majà decydujàcy wp∏yw na odtwarzanie barw. W wielu programach
graficznych i typograficznych istnieje mo˝liwoÊç regulacji monitora. W programie Photoshop ta mo˝liwoÊç znajduje si´ w menu Plik --> Ustawienie koloru --> Monitor.

W CorelDraw 8 mo˝na znaleêç nast´pujàcà wskazówk´:
“Korekta wyÊwietlanych kolorów
1. Prosz´ kliknàç menu Narz´dzia na Opcje.
2. Na liÊcie kliknàç na lewo na znak + obok Globalne i kliknàç dwa razy na Zarzàdzanie kolorami.
3. Zaktywizowaç Kalibrowanie wyÊwietlanych kolorów.”

Barw RGB nie mo˝na drukowaç
W omówieniu procesu przygotowania materia∏ów do publikacji (patrz strona 12/13) wspomniano,
˝e mo˝na drukowaç tylko farbami w kolorach CMYK wzgl´dnie dodatkowych, pozaskalowych. Prosz´
pami´taç o “trójkàcie ostrzegawczym” w programie QuarkXpress, który pokazuje, ˝e barw nie mo˝na
uzyskaç w druku. Podczas konwersji kolorów z systemu RGB na system CMYK program dobiera barwy
najbardziej zbli˝one.
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System barw farb drukarskich - CMYK
W druku stosuje si´ skalowe farby drukarskie
- cyjan
C
- magenta
M
- ˝ó∏ta (yellow)
Y
- czarna (key colour) K

System CMYK - subtraktywne mieszanie barw (mieszanie pigmentów farb)
Pigmenty farb drukarskich pewnà cz´Êç Êwiat∏a absorbujà a pewnà cz´Êç odbijajà. JeÊli zadrukujemy
papier farbà cyjan i skierujemy na papier promieƒ Êwiat∏a, to wtedy farba drukarska zachowa si´ w
nast´pujàcy sposób:
wzrokiem rejestrujemy jedynie barw´ zielonà i niebieskà. Zgodnie z modelem barw RGB taka mieszanina
barw tworzy cyjan. Farba drukarska cyjan poch∏ania barw´ czerwonà, powodujàc, ˝e nasz wzrok jej nie
rejestruje.

CYJAN

MAGENTA

barwa czerwona - poch∏oni´ta
barwa zielona - odbita
barwa niebieska - odbita

barwa czerwona - odbita
barwa zielona - poch∏oni´ta
barwa niebieska - odbita

Zielona + niebieska =
odbieramy jako cyjan

Czerwona + niebieska =
odbieramy jako magent´

˚Ó¸TA

CZARNA

barwa czerwona - odbita
barwa zielona - odbita
barwa niebieska - poch∏oni´ta

barwa czerwona - poch∏oni´ta
barwa zielona - poch∏oni´ta
barwa niebieska - poch∏oni´ta

Czerwona + zielona =
odbieramy jako ˝ó∏tà

Wch∏oni´te wszystkie barwy =
odbieramy jako czarnà
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Je˝eli zadrukujemy teraz cz´Êç cyjanu ˝ó∏tà farbà, nastàpi dodatkowe poch∏oni´cie (zaabsorbowanie)
barwy niebieskiej. W strefie nadruku jednej farby na drugiej wzrok zarejestruje tylko zielonà cz´Êç
Êwiat∏a. Barwy czerwona i niebieska zosta∏y poch∏oni´te przez warstewki farb drukarskich. JeÊli dodatkowo
na warstwie cyjanu i ˝ó∏tej nadrukujemy jeszcze magent´, wtedy warstewki farb drukarskich poch∏onà
barw´ czerwonà, zielonà i niebieskà, dlatego te˝ system kolorów CMYK jest okreÊlany jako system
subtraktywny (poch∏aniajàcy).
System CMYK - subtraktywne mieszanie
JeÊli zmieszamy farby drukarskie w taki sposób, ˝e damy po 100% cyjanu, magenty i ˝ó∏tej, teoretycznie
powstaje czarny, lecz ten czarny nie jest czysty, jest raczej mieszaninà czarnego, bràzowego i szarego.
Z tego wzgl´du w druku stosuje si´ czwartà farb´ w kolorze czarnym, w skrócie
K (key colour).

Subtraktywne mieszanie barw (w %)
zielona

cyjan

czarna
czerwona

niebieska

magenta

cyjan

zielona

˝ó∏ta

magenta czerwona

Czarna
utworzona
z cyjanu,
magenty
i ˝ó∏tej
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magenta

˝ó∏ta

barwa wypadkowa

˝ó∏ta

cyjan

˝ó∏ta

0

+

0

+

0

biel

100

+

100

+

0

niebieska (fiolet)

0

+

100

+ 100

czerwona (oran˝)

100

+

0

+ 100

zielona

100

+

100

+ 100

czarna

magenta niebieska

cyjan

Czarna
jako farba
drukarska

Barwy podstawowe cyjan, magenta i ˝ó∏ta sà barwami zasadniczymi. Barwy czerwona, zielona i niebieska sà barwami wtórnymi, poniewa˝ sà tworzone przez mieszanie dwóch barw zasadniczych.
Czarny jest barwà trzeciorz´dnà, powstajàcà z trzech barw zasadniczych.

Subtraktywne rozwini´cie barw zasadniczych z bieli
cyjan

magenta

˝ó∏ta

cyjan

magenta

˝ó∏ta

cyjan

magenta

˝ó∏ta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

50

0

0

0

50

70

0

0

0

70

0

0

0

70

80

0

0

0

80

0

0

0

80

90

0

0

0

90

0

0

0

90

100

0

0

0

100

0

0

0

100

zielona
100 / 0 / 100

czarna
100 / 100 / 100

cyjan
100 / 0 / 0

niebieska
100 / 100 / 0

˝ó∏ta
0 / 0 / 100

czerwona
0 / 100 / 100

biel
0/0/0

magenta
0 / 100 / 0
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Na regulatorze kolorów monitora widaç, ˝e kolory CMYK stanowià rozwini´cie bieli. JeÊli nastawimy
wartoÊci cyjanu, magenty i ˝ó∏tego na 100%, teoretycznie powstaje czarny.

Regulator kolorów CMYK
W programie ADOBE PageMaker i ADOBE Illustrator
wartoÊci barwne sà regulowane od 0 do 100%.

Barwy procesowe sà okreÊlone w normie DIN/ISO 2846 (barwy skalowe ISO).

System barw L*a*b* CIE
CIE (Comission Internationale de I’Eclairage - Mi´dzynarodowa Komisja OÊwietlenia) zaleca od roku
1931 ró˝ne modele barwne i tablice znormalizowanych barw, które opisujà barwy rejestrowane
przez ludzki wzrok na podstawie modelu naukowego. W tablicy znormalizowanych barw CIE barwa
jest zdefiniowana przez znormalizowane wartoÊci barwne wspó∏rz´dnych x i y oraz wartoÊç odniesienia
do jasnoÊci Y.

0,8

0,7

0,6

0,5

Tablica znormalizowanych barw CIE
z barwami rejestrowanymi
przez ludzkie oko i systemami
barw RGB i CMYK.

0,4

0,3

0,2

Monitor

0,1

CMYK

0,
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0,2

0,

0,4

0,

0,6

0,

0,

System barw L*a*b* CIE
Podstawy zarzàdzania barwà w technice komputerowej
Z regu∏y mo˝na zdefiniowaç barw´ przez takie wielkoÊci fizyczne, jak
– kolor
– nasycenie
– jasnoÊç,
niezale˝nie od przyrzàdu pomiarowego.
W roku 1976 CIE zaprezentowa∏a przestrzeƒ barwnà CIE-Lab, która definiuje lokalizacj´ barwy
przy pomocy
– komponentu jasnoÊci (L* = Lightness) i
– dwóch komponentów chromatycznych:
komponentu a* (zieleƒ - czerwieƒ) i komponentu b* (niebieski - ˝ó∏ty).
Czarny i bia∏y le˝à na osi jasnoÊci L (a = 0; b = 0). Ze wzrostem odleg∏oÊci od osi jasnoÊci L
roÊnie barwnoÊç.
Zgodnie z normà DIN 16 539 ˝ó∏ta farba drukarska posiada nast´pujàce wartoÊci:
jasnoÊç
L* = 89,99
barwnoÊç czerwieƒ - zieleƒ a* = - 14,02
barwnoÊç ˝ó∏ta - niebieska b* = 93,59

L* = 100
biel

System barw CIE-Lab

+b*

˝ó∏ta
12
10
80
60

L* = 0
czerƒ

zielona
-a*

-120

-100

-80

-60

-40

-20

40

czerwona

20

20

4

60

-20

8

10

12

+a*

-40
-60
-80
-100
-120

niebieska

-b*

System barw Lab WartoÊci barw farb drukarskich wg normy DIN 16 539
˝ó∏ta

magenta

cyjan

˝ó∏ta+magenta

˝ó∏ta+cyjan

magenta+cyjan

L*

–89,99

47,97

–53,43

46,97

–47,27

–18,89

a*

–14,02

75,11

–20,85

68,50

–75,17

–33,41

b*

–93,59

–3,58

–48,74

75,43

–25,60

–49,29
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Lokalizacja barwy farby HKS 13 w systemie barw CIE-L*a*b*
Biel
L*
Lokalizacja barwy CIE-Lab
Lokalizacja barwy (L*, a*, b*)
Przyk∏ad: HKS 13
L* = 49,5
a* = 67,6
b* = 45,8

+ b*
˚ó∏ty

b
Zielony

Czerwony

a

- a*

+ a*

Niebieski

- b*

Czerƒ

Regulator barw Lab w programie Photoshop

Zmiana barw regulatorem Lab
> 0 w prawo

< 0 w lewo

∆L

jaÊniej

ciemniej

∆a

bardziej czerwono

bardziej zielono

∆b

bardziej ˝ó∏to

bardziej niebiesko

System barw LCH
W systemie barw LCH lokalizacja barw jest okreÊlana przez
- jasnoÊç
(L - Lightness),
- barwnoÊç (C - Chroma) i
- odcieƒ
(H - Hue)
System barwny LCH jest wariantem systemu Lab. W przestrzeni barwnej CIE-Lab odcieƒ i nasycenie
barwy sà okreÊlone przez wspó∏rz´dne a i b. W systemie barw LCH odcieƒ jest okreÊlony przez kàt
do dodatniej osi a* a nasycenie barwy przez odleg∏oÊç od osi szaroÊci.
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Przeliczanie jest dokonywane na podstawie poni˝szych wzorów:
barwnoÊç

C*
=
ab

kàt odcienia

hab = arctan

(a*)2 + (b*)2

Lokalizacja barwna farby HKS 13 w systemie barw LCH

Biel
L*

System barw LCH
Lokalizacja barwy (L, C, H)

+ b*

Przyk∏ad: HKS 13
L* = 49,5
a* = 67,6
b* = 45,8

˚ó∏ty

CC
h

Zielony

Czerwony

+ a*

- a*

Niebieski

- b*

Czerƒ

Regulator barw LCH
w skanerze HEIDELBERG Jade 2

System LCH
WartoÊci farb drukarskich wg DIN 16 539

Farba drukarska
˚ó∏ta
Magenta
Cyjan
˚ó∏ta + magenta
˚ó∏ta + cyjan
Magenta + cyjan

L*
89,99
47,97
53,43
46,97
47,27
18,89

C*
94,64
75,19
53,02
101,89
79,41
89,89

H*
98,52
357,27
246,83
47,76
161,19
304,13

Zmiana barw w systemie LCH
> 0 w prawo

< 0 w lewo

∆L

jaÊniej

ciemniej

∆C

barwniej

mniej barwnie
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System barw HSB
W modelu HSB barwa jest definiowana przez trzy sk∏adowe:
- odcieƒ
(H - Hue)
- nasycenie (S - Saturation) i
- jasnoÊç (B - Brightness).
W systemie barw HSB kolor (˝ó∏ty, pomaraƒczowy, czerwony, zielony itd.) jest okreÊlany przez odcieƒ.
JasnoÊç okreÊla intensywnoÊç barwy, rejestrowanej przez ludzkie oko (kolor jest jaÊniejszy lub ciemniejszy)
a nasycenie okreÊla intensywnoÊç lub czystoÊç barwy (od s∏bej do mocnej). W systemie barw HSB
jasnoÊç jest miarà tego, ile bieli lub czerni zawiera kolor. WartoÊç jasnoÊci 0% daje czerƒ a wartoÊç
jasnoÊci 100% daje biel.

System barw HSB
Barwy sà rozmieszczone co 15°
Na ilustracji znajdujà si´ barwy
systemu HSB.
Dla uwypuklenia zró˝nicowania
barw, zdefiniowano je co 15°.
JasnoÊç wynosi 100%.
Nasycenie roÊnie od Êrodka od
0% do 100%.

Nasycenie rosnàco od 0% do 100%

100%

System barw HSB
JasnoÊç i nasycenie
JasnoÊç

0%
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Ilustracja demonstruje stopniowy przebieg jasnoÊci. Widaç
tu wyraênie zmniejszajàcà si´
zawartoÊç czerni przy wzroÊcie
jasnoÊci.

System barw HSB w postaci cylindra

System barw HSB jako regulator barwy
w programie Photoshop

odcieƒ
oÊç

jasn

nasycenie

System barw HSB
Zmiana barw
>0

<0

∆B

jaÊniej

ciemniej

∆S

barwniej

mniej barwnie

System barw HLS
W niektórych programach graficznych i typograficznych znajduje si´ system barw HLS, który jest
wariantem systemu HSB. Równie˝ w tym przypadku barwa jest definiowana przez trzy sk∏adowe:
– odcieƒ
(H - Hue)
– jasnoÊç
(L - Lightness) i
– nasycenie (S - Saturation).

System barw HLS
Regulator barwy w programie PageMaker

System barw HLS
Regulator barwy w programie CorelDRAW
System barw HLS
WartoÊci farb drukarskich

Farby

System barw HLS
Regulator barwy w programie FrameMaker

˚ó∏ta
Magenta
Cyjan
Czerwona
Zielona
Niebieska

H

L

S

60
300
180
0
120
240

50
50
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100
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System barw specjalnych w programach komputerowych
W programach komputerowych spotykamy cz´sto ró˝ne systemy dotyczàce barw specjalnych. Stosowane
sà one powszechnie i poza systemem HKS jest ich wiele.
Inne systemy barw w programach Illustrator i Photoshop:
PANTONE MATCHING SYSTEM
TRUMATCH SWATCHING SYSTEM
FOCOLTONE COLOUR SYSTEM
TOYO Color Finder 1050 System
ANPA-COLOR System
DIC Color Guide
Barwy specjalne
systemu HKS
w Photoshopie

Prezentacja
barwy HKS

0%
100%
95%
0%

cyjan
magenta
˝ó∏ta
czarna

0%
60%
100%
0%

cyjan
magenta
˝ó∏ta
czarna

Barwy specjalne
systemu Pantone
W Photoshopie

Prezentacja
barwy Pantone

Wskazówka do systemu HKS
JeÊli w Waszym programie graficznym lub obróbki zdj´ç nie ma barw w systemie HKS, to w wi´kszoÊci przypadków mo˝na do nich dotrzeç poprzez specjalny „Pakiet DTP HKS-u”. Dok∏adne
informacje otrzymacie w firmie Hostmann-Steinberg.
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System barw HKS
HKS jest systemem barw specjalnych sk∏adajàcym si´ z 88 barw, którego wspó∏twórcà jest firma
Hostmann-Steinberg. Przy u˝yciu HKS zarówno projektanci, osoby przygotowujàce formy drukowe, jak
i drukarze i klienci pos∏ugujà si´ tym samym j´zykiem. Barw´ raz zdefiniowanà w tym systemie mo˝na
wiernie odtworzyç na ka˝dego rodzaju pod∏o˝u.
Projektanci majà mo˝liwoÊç wiernie prze∏o˝yç swoje wyobra˝enie o barwie z projektu na gotowy
wydrukowany produkt.
Zarówno wzorniki jak i oprogramowanie HKS /Pakiet DTP/ opierajà si´ na podziale w zale˝noÊci od
rodzaju zadrukowywanego pod∏o˝a na K,N,E i Z.
K - papier powlekany
N - papier naturalny, niepowlekany
E - papier do druku formularzy bez koƒca
Z - papier gazetowy.
Na tym w∏aÊnie rozró˝nieniu polega przewaga systemu HKS nad innymi. ˚aden inny system nie
dopasowuje tak dok∏adnie barwy do poszczególnych pod∏o˝y, przez co gwarantuje mo˝liwoÊç wiernej
identyfikacji koloru w reklamie, grafice lub projektowaniu.
Dalsze informacje o wzornikach HKS K, N, E i Z oraz o “Pakiecie DTP” uzyskacie Paƒstwo w firmie
Hostmann-Steinberg lub w Internecie pod adresem www.hks-colours.de.
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Wskazówki
dotyczàce przygotowania
orygina∏ów do druku
Od pikseli na monitorze do punktu rastrowego na papierze
JeÊli tworzymy w komputerze orygina∏ do druku, musimy rozró˝niaç dwa rodzaje punktów. Punkt na
monitorze - piksel i punkt na papierze - punkt rastrowy. Punkt na monitorze przed drukiem musi byç
przekszta∏cony w punkt rastrowy.

Piksel - punkt obrazu na monitorze
Obrazy cyfrowe sk∏adajà si´ z poszczególnych punktów, które le˝à obok siebie. Ka˝dy punkt oznacza
okreÊlonà wartoÊç barwnà. Ludzkie oko nie rozró˝nia poszczególnych punktów, ale odbiera obraz jako
barwne tony i przejÊcia tonalne. Dopiero jeÊli powi´kszymy obraz na monitorze mo˝emy dostrzec
pojedyncze punkty, które wg systemu RGB sk∏adajà si´ z barw czerwonej, zielonej i niebieskiej. Obraz
na monitorze sk∏ada si´ z 1024x768 punktów /razem 786432/ tzn. ma∏ych kwadratowych powierzchni,
u∏o˝onych bardzo g´sto i posiadajàcych okreÊlonà wartoÊç tonalnà.

Ppi - wska˝nik rozdzielczoÊci obrazu monitora lub map bitowych

RozdzielczoÊç w ppi =

Liczba pikseli
D∏ugoÊç w calach

Dane w Photoshopie wskazujà, ˝e obraz
ma d∏ugoÊç i szerokoÊç 80 pikseli, co przy
podanej rozdzielczoÊci 72 ppi oznacza
wielkoÊç obrazu 2,82x2,82 cm.
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Punkt rastrowy - punkt drukowany
JeÊli obejrzymy barwny druk w du˝ym powi´kszeniu zauwa˝ymy, ˝e sk∏ada si´ on z pojedynczych
punktów, które nazywane sà rastrowymi.
Punkt rastrowy sk∏ada si´ z poszczególnych elementów, których wielkoÊç zale˝y od maksymalnej
rozdzielczoÊci urzàdzenia wyjÊciowego. Do okreÊlenia tego punktu nale˝y ustaliç wartoÊci dpi, lpi i kàt
nachylenia rastra.

Piksel i punkt rastrowy w obrazie barwnym

150 lpi = 60% raster

Piksel

Punkt rastrowy

Punkt rastrowy sk∏ada si´ z pojedynczych elementów rastrowych.

Element rastrowy
WielkoÊç w dpi

dpi - wskaênik rozdzielczoÊci wyjÊciowej drukarek i naÊwietlarek
dpi okreÊla wyjÊciowà iloÊç punktów z drukarki lub naÊwietlarki na d∏ugoÊci 1 cala.

RozdzielczoÊç wyjÊciowa dpi =

IloÊç mo˝liwych elementów rastrowych
D∏ugoÊç w calach

Dane w dpi okreÊlajà rozdzielczoÊç wyjÊciowà dla drukarki i naÊwietlarki
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Przyk∏ady typowych wartoÊci w dpi:
Drukarka kolorowa
Drukarka laserowa
Skaner
NaÊwietlarka

300, 720, 1440 dpi
300, 600, 1200, 600x600, 2400x600 dpi
300x600, 600x1200 dpi
1200 do 3000 dpi

Wskazówka
W wielu danych technicznych nie ma rozró˝nienia pomi´dzy ppi i dpi, poniewa˝ oba parametry
okreÊlajà rozdzielczoÊç urzàdzenia

lpi - wskaênik g´stoÊci rastra
G´stoÊç rastra jest wskaênikiem okreÊlajàcym wielkoÊç rastra podczas druku i definiuje odst´p
poszczególnych punktów od siebie. OkreÊla iloÊç punktów rastrowych /linii/ na cal w lpi /linie na cal/.
Najcz´Êciej spotykane wartoÊci to 500-200 lpi lub 20-80 lpcm.

G´stoÊç rastra jako odst´p punktów rastrowych

Linie rastrowe w odst´pach
Lpi

Punkty rastrowe

Kàt nachylenia rastra

Kàt nachylenia rastra
W procesie naÊwietlania punkty rastrowe uporzàdkowane sà liniowo. Kàt pomi´dzy liniaturà rastra
a wspó∏rz´dnà poziomà okreÊla si´ jako kàt nachylenia rastra.
Kàt nachylenia rastra w druku jednobarwnym
Przy druku jednobarwnym punkty rastrowe uporzàdkowane sà pod kàtem 45°, poniewa˝ takie w∏aÊnie
u∏o˝enie najmniej zak∏óca postrzeganie ludzkiego oka, które ma zdolnoÊç szczególnie szybko rejestrowaç
po∏o˝enie pionowe i poziome.
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Magenta

˚ó∏ta

Czarna

¡
45

Cyjan

75¡

Kàt nachylenia rastra w druku czterobarwnym
W druku czterobarwnym poprzez zadanie przy wyciàgach barwnych ró˝nych wartoÊci kàta nachylenia
rastra osiàga si´ jak najmniejsze nak∏adanie si´ punktów, powodujàc maksymalne przenoszenie farby
na papier. Poszczególne barwyy majà nast´pujàce ustawienia

15¡

0¡

15°

75°

0°

45°

Pomi´dzy barwami magenta, czarny i cyjan odst´p
kàtów wynosi zawsze 30°.
˚ó∏ty umieszcza si´ w odst´pie kàta 75° od magenty.

Separacja barwna
Barwne orygina∏y sà przed drukiem rozk∏adane na barwne
sk∏adowe.
Dla ka˝dej barwy /cyjan, magenta,
˝ó∏ta, czarna i ewentualnie
dodatkowe/ sporzàdza si´ wyciàgi
barwne.

Unikaç zjawiska mory
JeÊli kàt nachylenia rastra lub g´stoÊç rastra przy poszczególnych wyciàgach barwnych nie sà
prawid∏owo zachowane, to powstaje niekorzystne zjawisko wzoru - mory.
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W∏aÊciwe ustawienie wartoÊci dpi i lpi
Ustalenie wartoÊci dpi i lpi zale˝y od jakoÊci papieru.

Ustawianie wartoÊci rastra
w PageMakerze
W PageMakerze wybiera si´
przy rastrze ustawienie lpi/dpi.
Wybrana g´stoÊç rastra jest
jeszcze raz wyÊwietlana, a kàty
nachylenia rastra zadawane sà
przez program.

Zbyt niska g´stoÊç rastra
– detale obrazu zanikajà
– poszczególne linie rastra stajà si´ widoczne
Zbyt wysoka g´stoÊç rastra
– przez przyrost punktu powoduje zaciemnienie obrazu
– brak kontrastu w ciemnych partiach poprzez zanik przejÊç tonalnych.

Odpowiednie liniatury rastra w druku offsetowym
Lpi

lpcm

zastosowanie

papier

45 - 85

18 - 34

druk gazet

gazetowy

85 -120

34 - 48

ksià˝ki, prospekty

naturalny

120 -150

48 - 60

ksià˝ki, prospekty

ilustracyjny

150 - 200

60 - 80

ok∏adki, opakowania

powlekany
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dpi, lpi i liczba stopni barwnych
Przy wyborze 150 lpi podczas wydruku otrzymamy 150 punktów rastrowych na cal /2,54 cm/, co po
przeliczeniu na cm da nam 59 lpcm. Odpowiada to w j´zyku drukarskim 60% rastrowi.
Poprzez okreÊlenie wartoÊci dpi ustalamy wielkoÊç elementów rastrowych, z których sk∏ada si´ punkt
rastrowy. Im wy˝sza wartoÊç, tym wi´cej detali otrzymamy na wydruku. Nale˝y uwzgl´dniç jednak
jakoÊç papieru i przyrost punktu.

Zasada ogólna

(

dpi
lpi

(

Liczba mo˝liwych stopni barwnych =

2

+1

Liczba stopni barwnych w zale˝noÊci od dpi i lpi
Dpi

600

1200

2400

lpi

60

133

150

60

133

155

120

133

150

lpcm

24

52

59

24

52

59

47

52

59

101

21

17

401

82

65

401

327

257

Stopnie barwne

Powy˝sza zasada i tabela wskazujà, ˝e przy rosnàcej wartoÊci dpi i lpi maleje iloÊç mo˝liwych stopni
barwnych. Wraz ze wzrostem lpi wzrasta tak˝e wielkoÊç rastra, co powoduje zmniejszenie odst´pu
i ograniczenie wielkoÊci punktu rastrowego. WielkoÊç punktu rastrowego poprzez stosunek dpi i lpi
wyznacza mo˝liwoÊci stopni barwnych.

Dwa punkty rastrowe o ró˝nych wielkoÊciach
i tej samej rozdzielczoÊci wyjÊciowej
IloÊç punktów przy zadanej rozdzielczoÊci przy wi´kszym
punkcie daje wi´cej mo˝liwoÊci stopniowania ni˝ iloÊç
w mniejszym punkcie rastrowym.

Liniatury rastra si´gajà od 55 do 200 lpi /20% do 80% raster/. Programy PostScriptowe mogà przetwarzaç
w zasadzie maksymalnie do 256 stopni barwnych.
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dpi, lpi i obrazy map bitowych
Obrazy ze skali szaroÊci lub barwne, które wytwarzane sà na komputerze, przed drukiem poddawana
sà rastrowaniu. Piksele monitora przekszta∏cane sà odpowiednim modu∏em algorytmicznym w
punkty rastrowe. Odpowiednie dane uzyskuje si´ zadajàc wartoÊci lpi i dpi.
150 dpi

300 dpi

100 lpi/ 38% raster

100 lpi/ 38% raster

120 lpi/ 48% raster

120 lpi/ 48% raster

150 lpi/ 60% raster

150 lpi/ 60% raster

200 lpi/ 80% raster

200 lpi/ 80% raster
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Obraz barwny w ró˝nej rozdzielczoÊci wyjÊciowej z wartoÊciami dpi i lpi

150 dpi

300 dpi

100 lpi/ 38% raster

100 lpi/ 38% raster

120 lpi/ 48% raster

120 lpi/ 48% raster

150 lpi/ 60% raster

150 lpi/ 60% raster

200 lpi/ 80% raster

200 lpi/ 80% raster
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Przyrost punktu i wartoÊci tonalnej
W druku offsetowym elementy drukujàce przenoszone sà ze skopiowanej p∏yty drukowej, poprzez
cylinder gumowy na papier. W procesie tym ogromnà rol´ w precyzji przenoszenia odgrywa ciàgliwoÊç
farby, docisk w maszynie i jakoÊç powierzchni pod∏o˝a drukowego. Punkt rastrowy powi´ksza si´,
a zjawisko to nazywa si´ przyrostem punktu. Wydrukowane elementy rastrowe stajà si´ w wartoÊciach
tonalnych ciemniejsze ni˝ na filmie.

Przyrost punktu w Photoshopie
Farba wg skali europejskiej
Papier niepowlekany

22%

Papier powlekany

18%

Papier gazetowy

30%

Przyk∏ad przyrostu wartoÊci tonalnych
Przy druku 60% rastrem nale˝y spodziewaç si´ podczas druku 16% przyrostu wartoÊci tonalnej. JeÊli nie
uwzgl´dnimy tego, to w rezultacie otrzymamy raster 76%.

Wynik bez przyrostu wartoÊci tonalnej

Wynik z przyrostem wartoÊci tonalnej

Przy naÊwietlaniu filmu ustawia si´ wartoÊç rastra 60%, co oznacza, ˝e 60% powierzchni zostanie
pokryta punktami rastrowymi, a 40% wolna. Po druku na papierze otrzyma si´ pokrycie powierzchni
w 76%, co oznacza, ˝e wartoÊç tonalna zmienia si´ podczas druku poprzez przyrost punktu rastrowego.

Wa˝ne
Podane w tabelach wartoÊci procentowe sà wartoÊciami krycia powierzchni na filmie. Wybrane
przez Was odcienie barw zawierajà normalny przyrost wartoÊci tonalnej w druku.
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Nadrukowywanie, wybieranie, wype∏nianie
Nadrukowywanie farb
JeÊli nadrukujemy na siebie dwie transparentne farby, to powstanie nowa barwa o nast´pujàcych
parametrach:
Przyk∏ad ró˝nych kolorów:
Barwa spodniego elementu

50% cyjan

Barwa wierzchniego elementu

70% ˝ó∏ta

Wynik nadruku

50% cyjan + 70% ˝ó∏ta

cyjan 50%
Nadrukowywanie farb
bez wybierania
cyjan 50%
˝ó∏ta 70%

˝ó∏ta 70%

Opcja nadrukowania mo˝e byç ustawiona
W PageMakerze

W ró˝nych programach komputerowych przy definiowaniu barwy mo˝na
ustaliç czy farba ma byç zadrukowana
przez nast´pnà czy nie. Przy wyborze
opcji nadruk farba zostanie
zadrukowana. JeÊli nie wybierzemy
tej opcji, to pozosta∏e miejsca zostanà
oszparowane.
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Wybieranie kolorów
W wielu wypadkach nale˝y wyeliminowaç nadrukowywanie farb na siebie, a poszczególne obszary
zadrukowywaç osobnymi farbami. Poni˝sze ilustracje ukazujà uporzàdkowania p∏aszczyzn w programie
ilustracyjnym, podczas druku i poszczególne filmy potrzebne do druku. Od ty∏u do przodu: cyjan,
magenta, ˝ó∏ta.
Uwaga: czarny tekst jest nadrukowany
Uporzàdkowanie p∏aszczyzn w programie ilustracyjnym

1 p∏aszczyzna: cyjan

2 p∏aszczyzna: magenta

3 p∏aszczyzna: ˝ó∏ta

2 druk: magenta

3 druk: ˝ó∏ta

P∏aszczyzna drukowana

1 druk: cyjan

Programy ilustracyjne oszparowujà na ogó∏ spodnie p∏aszczyzny. W procesie naÊwietlania przy separacji
barwnej powstajà poszczególne filmy.

Filmy potrzebne do druku

1 film: cyjan
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2. film: magenta

3 film: ˝ó∏ta

Wype∏nianie
Podczas procesu druku nale˝y uwzgl´dniç dok∏adnoÊç pasowania i registrów.

Dok∏adnoÊç registrów bez wype∏niania

+
Drukowanie pierwszej
wybranej powierzchni (cyjan)

Drukowanie drugiej
powierzchni (magenta)

Magenta

=

Cyjan

Przezroczysty papier

Poj´cie wype∏niania

Wybranie

Farba wierzchnia

Farba w tle

zmiany kolorystyki
Êwiat∏a

Pomniejszone wybrania i powi´kszone elementy wierzchnie
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G´stoÊç rastra
lpi

WartoÊci wype∏niania
punkt

65

0,55 – 2,20

100

0,36 – 1,44

133

0,27 – 1,08

150

0,24 – 0,96

200

0,18 – 0,72

Opcje wype∏niania w Photoshopie

Wytyczne wartoÊci wype∏niania
w zale˝noÊci od g´stoÊci rastra lpi

Opcje wype∏niania w PageMakerze

Skanowanie orygina∏ów
Skanery pracujà w sysytemie RGB, a orygina∏y do druku muszà byç prze∏o˝one w system CMYK.
Przy pracy na skanerze nale˝y uwzgl´dniç nast´pne wskazówki:
– ustalenie typu orygina∏u
Nieprzezroczyste: odbitki fotograficzne pó∏tonalne, wydrukowane orygina∏y kreskowe lub rastrowe
Przezroczyste: diapozytywy lub negatywy
– okreÊlenie wzoru
ustalenie wielkoÊci w mm lub cm, przy orygina∏ach rastrowych okreÊlenie g´stoÊci rastra w lpi

– okreÊlenie wartoÊci koƒcowych
ustalenie wielkoÊci w mm lub cm, okreÊlenie rozdzielczoÊci w dpi i g´stoÊci rastra w lpi
– wybór systemu barw
model RGB, CMYK, Lab, skala szaroÊci lub model kreskowy w zale˝noÊci od orygina∏u i przeznaczenia
– okreÊlenie ostroÊci obrazu i balansu barwnego
oszacowaç wartoÊci i kontrolowaç podczas skanowania
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Dane do rozdzielczoÊci wyjÊciowej w konwencjonalnym druku rastrowym
Orygina∏ kreskowy
RozdzielczoÊç
Skanowania w dpi

= rozdzielczoÊç urzàdzenia wyjÊciowego ·

WielkoÊç druku
WielkoÊç orygina∏u

Wskazówka
rozdzielczoÊç skanowania wi´ksza ni˝ 1200 dpi nie ma wp∏ywu na poprawienie jakoÊci

Orygina∏ tonalny / barwny
RozdzielczoÊç
Skanowania w dpi

= g´stoÊç rastra x

wspó∏czynnik
jakoÊci

·

WielkoÊç druku
WielkoÊç orygina∏u

G´stoÊç rastra:
dane w lpi
Wspó∏czynnik jakoÊci: 2,0 przy g´stoÊci rastra poni˝ej 133 lpi lub jeÊli orygina∏ zawiera proste linie
1,5 przy g´stoÊci rastra powy˝ej 133 lpi
WielkoÊç druku:
wartoÊç po˝àdanej wysokoÊci i szerokoÊci w druku
WielkoÊç orygina∏u:
wielkoÊç odpowiedniego Orygina∏u

Zasada
obraz powinien mieç 2 x tyle pikseli na jednostk´ d∏ugoÊci ile wynosi g´stoÊç rastra. Przy druku
takiej samej wielkoÊci jak orygina∏, g´stoÊç rastra 150 lpi wymaga rozdzielczoÊci 300 dpi.

Wspó∏czynniki jakoÊci i rozdzielczoÊç obrazu w dpi
Druk ksià˝ek
150 lpi

czasopisma
133 lpi

gazeta
85 lpi

Wspó∏czynnik jakoÊci 1,0

150 dpi

133 dpi

89 dpi

Wspó∏czynnik jakoÊci 1,4

210 dpi

186 dpi

119 dpi

Wspó∏czynnik jakoÊci 1,5

225 dpi

200 dpi

128 dpi

Wspó∏czynnik jakoÊci 2,0

300 dpi

266 dpi

170 dpi

Wg Kraus, Scannen: Bonn: Addison-Wesley 1996

Skanowanie z 254 dpi
JeÊli skanujemy orygina∏ z 254 dpi, to otrzymamy dok∏adnie 100 pikseli na cm. D∏ugoÊç jednego piksela
to dok∏adnie 0,01 mm. Zeskanowany obraz wielkoÊci 580x390 dpi odpowiada rozmiarom 58x39 mm.
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Wysoka rozdzielczoÊç skanowania obni˝a ewentualnie jakoÊç druku
JeÊli obraz zeskanowany z du˝à rozdzielczoÊcià zostanie przekazany do naÊwietlarki, to przy przeliczaniu
punktu rastrowego zostanà uwzgl´dnione piksele otoczenia i utworzone wartoÊci Êrednie, co mo˝e
spowodowaç utrat´ ostroÊci lub pewnych zakresów tonalnych.

Wybór w∏aÊciwego systemu barw do orygina∏ów przy druku barwnym
– system RGB wybieramy jeÊli obraz ma byç dalej obrabiany, a przed wydrukiem powinien byç prze∏o˝ony w CMYK. Nale˝y zwróciç uwag´ na system ostrzegania przed nieprawid∏owoÊciami, poniewa˝
nie wszystkie barwy przedstawione w systemie RGB mogà zostaç wydrukowane w CMYK-u.
– System CMYK wybieramy jeÊli obraz ma byç drukowany bez powi´kszeƒ i korektur. Znana jest jakoÊç
papieru, farby, parametry przyrostu punktu, zakres tonalny i balans barwny.
– System Lab lub LCH wybieramy jeÊli obraz ma byç przetwarzany w inne systemy i chcemy wykorzystaç
zalet´ dok∏adnego rozdzielenia barwnych sk∏adowych i jasnoÊci.

Nasycenie barw w bitach i wielkoÊç danych
Wraz z nasyceniem barw definiuje si´ jednostk´, która okreÊla miejsce w pami´ci w bitach, aby okreÊliç
informacj´ o barwie pikseli.
Nasycenie barw 1 bit
Nasycenie barw 1 bit jest wska˝nikiem informacji o wyst´powaniu lub niewyst´powaniu barwy.
Przyk∏ad: orygina∏y kreskowe
Nasycenie barw 8 bit
Nasycenie barw 8 bit definiuje 28 = 256 wartoÊci jasnoÊci barwy.
Skaner 24-bitowy rejestruje w ka˝dym kanale 256 wartoÊci tonalnych, co oznacza dla barw czerwonej,
zielonej i niebieskiej 256 x 256 x 256 = 224 = 16777216 wartoÊci barwnych.
Skaner 32-bitowy rejestruje w ka˝dym kanale 256 wartoÊci tonalnych, co oznacza dla cyjanu, magenty,
˝ó∏tego i czarnego 232 wartoÊci barwnych.
RozdzielczoÊç, wymiary, nasycenie i model barwny majà wp∏yw na wielkoÊç danych, które majà zwiàzek
z czasem obliczeƒ komputera podczas obróbki obrazu. 32-bitowy obraz w CMYK-u jest 4 razy wi´kszy
ni˝ 8-bitowy obraz skali szaroÊci.
Wraz z przyrostem nasycenia skaner mo˝e zarejestrowaç wi´cej detali.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e podczas druku w naÊwietlarce postscriptowej mo˝na odwzorowaç tylko 256
stopni barwnych.
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Zarzàdzanie barwà na monitorze

Kalibrowanie systemu
Podczas procesu produkcji barwnej publikacji pracuje si´ na ró˝nych urzàdzeniach. Skaner i monitor
pracujà w systemie RGB, drukarka, naÊwietlarka i urzàdzenie do wydruków próbnych w systemie CMYK.
Oba systemy okreÊlamy mianem przestrzeni barwnej zale˝nej od urzàdzeƒ, poniewa˝ barwy mogà byç
reprodukowane ró˝nie w zale˝noÊci od tolerancji produkcyjnych tych urzàdzeƒ.
Dlatego nale˝y dopasowaç u˝ywane urzàdzenia do okreÊlonego standardu, cz´Êciowo poprzez odpowiednià
kalibracj´.
System urzàdzeƒ kalibruje si´ w dwóch etapach:
– kalibracja poszczególnych urzàdzeƒ
– porównanie charakterystyk barwnych urzàdzeƒ mi´dzy sobà za pomocà nowego oprogramowania
tzw. systemu zarzàdzania barwà.
Kalibrowanie monitora w Photoshopie

Kalibrowanie

OkreÊlenie krzywej drukowej w Photoshopie
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Systemy zarzàdzania barwà
G∏ównym zadaniem systemu jest porównanie i uregulowanie przestrzeni barwnych poszczególnych
urzàdzeƒ. Poniewa˝ system RGB i CMYK zale˝ne sà od urzàdzeƒ, nale˝y u˝yç systemu niezale˝nego.
Systemem referencyjnym zosta∏ wybrany system CIE-Lab, który posiada mo˝liwoÊci okreÊlenia pozycji
barw w przestrzeni barwnej niezale˝nie od urzàdzeƒ. Dla ka˝dego urzàdzenia /skaner, monitor,
drukarka/ okreÊlana jest charakterystyka, podczas której swoista dla urzàdzenia przestrzeƒ barwna
prze∏o˝ona zostaje na niezale˝nà. Na podstawie uzyskanych parametrów okreÊla si´ profil urzàdzenia.
Dopiero po skalibrowaniu wszystkich urzàdzeƒ mo˝liwa jest wymiana danych, bez obawy o niezachowanie
wiernoÊci barwy.

Cel systemu zarzàdzania barwà:
WiernoÊç barwy w ca∏ym procesie produkcyjnym

naÊwietlarka

monitor

RGB w CIE-Lab

CIE-Lab

0,8

CIE-Lab w CMYK-u

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

Monitor
CMYK

0,1

0,1

kamera

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

drukarka

maszyna drukarska
skaner
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Norma ICC
W 1992 roku za∏o˝ono mi´dzynarodowe konsorcjum barwy ICC, do którego nale˝à m.in. Apple, SUN,
AGFA, Kodak, ADOBE, Heidelberg.
W roku 1993 og∏oszono oficjalne dane do norm ICC. Cz´Êcià systemu zarzàdzania barwà ICC sà profile
poszczególnych urzàdzeƒ.
W programie PageMaker 6.5 zintegrowano system Kodak Digital Science Color Management. Mo˝na
przy jego u˝yciu dobraç profile poszczególnych urzàdzeƒ i ustaliç potrzebne parametry.

System zarzàdzania barwà
W PageMaker 6.5
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Ankieta
planowania drukowanych zleceƒ
Zgodnie z przebiegiem procesu produkcyjnego w ustaleniu planu prac pomocna b´dzie nastepujàca
ankieta

Planowanie projektu
Jaki jest cel projektu?
Jakie farby zostanà u˝yte - skalowe czy specjalne?
Jakie teksty zostanà u˝yte?
Jaki papier zostanie u˝yty do druku?
Jak wysokie mogà byç koszty projektu?
Jaki okres czasowy jest do dyspozycji?
Nak∏ad?
Jaki ma byç format druku?
Jaki system komputerowy jest do dyspozycji?
Macintosh
Windows
Unix
Czy mo˝na przekazaç dane przez modem lub ISDN?
Czy drukarnia wyposa˝ona jest w system zarzàdzania barwà?

Obróbka tekstów, rysunków, zdj´ç
Obróbka tekstów
Czy teksty mo˝na okreÊliç w formacie ASCII lub RTF?
Jakich programów mo˝na u˝yç?
W jakim formacie nale˝y zapisaç teksty?
Obróbka rysunków
W jakim programie graficznym wykonane sà rysunki?
Czy przy prezentacji barwy na monitorze u˝ywa si´ systemu zarzàdzania
barwà?
Czy program do Layoutu mo˝e Êciàgnàç format grafiki?
Zwróç uwag´ na gruboÊç linii. GruboÊç linii w druku testowym na ogó∏ nie
zgadza si´ z pó˝niejszym wydrukiem.
Czy przy p∏aszczyznach rastrowych zosta∏a uwzgl´dniona prawid∏owa
wartoÊç rastra?
Czy barwy zosta∏y przygotowane do systemu CMYK?
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Obróbka zdj´ç
Czy monitor i skaner zosta∏y skalibrowane?
Czy u˝yty zosta∏ w∏aÊciwy profil z systemu zarzàdzania barwà?
Czy znane sà w∏aÊciwe parametry do skanowania?
Czy okreÊlona zosta∏a prawid∏owa wartoÊç dpi?
W jakim systemie barw zostanie zdj´cie zeskanowane?
Czy barwy zosta∏y przygotowane do systemu CMYK?

Opracowanie uk∏adu typograficznego
Czy przygotowane teksty, rysunki i zdj´cia mogà byç przeniesione do
programu?
Czy kolory b´dà na siebie nadrukowywane?
Jakie b´dà wype∏nienia?
Czy b´dà strony rozk∏adowe?
Od jakiej wielkoÊci tekstu ma byç nadruk?
Od jakiej gruboÊci linii ma byç nadruk?
Przygotowanie gotowego projektu do naÊwietlenia
Czy wszystkie dane dotyczàce tekstów, zdj´ç, rysunków zosta∏y zebrane
razem?
Czy program obróbki uk∏adu typograficznego mo˝e utworzyç dane
postscriptowe?
Czy znane sà wszystkie informacje do ustalenia parametrów naÊwietlarki?
Czy mo˝na wprowadziç schematy u∏atwiajàce monta˝ stron?

Wydruk testowy
Czy drukarka jest odpowiednio skalibrowana?

NaÊwietlenie filmów
Czy sprawdzona zosta∏a jakoÊç filmów?

Przy przekazywaniu danych
Jaka naÊwietlarka zosta∏a u˝yta?
Jakà drukark´ nale˝y zainstalowaç?
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Jakà ustalono g´stoÊç rastra lpi i rozdzielczoÊç wyjÊciowà dpi?
Jaka jest iloÊç pasków kontrolnych barw?
Jaki kàt powinien byç ustalony przy separacji barwnej?
JeÊli druk odb´dzie si´ farbami skalowymi, czy barwy specjalne zosta∏y
przetworzone w skalowe?
Czy mo˝na ju˝ okreÊliç schemat rozstawienia?
Na jakim noÊniku danych zapisane zostanà dane?

Wydruk kontrolny
Czy chcesz sprawdziç prawid∏owoÊç barw na wydruku próbnym?

Monta˝
Czy na podstawie przygotowanych danych mo˝na odczytaç schemat do
monta˝u?

Wykonanie p∏yt drukowych
Czy drukarnia jest w stanie naÊwietliç p∏yt´ z noÊnika danych
/computer-to-plate/?

Drukowanie
Czy drukarze posiadajà maszyn´ cyfrowà?
JeÊli wydruk próbny oceniany jest pod kàtem wiernoÊci barw nale˝y
zwróciç uwag´ na standardowe oÊwietlenie 6500º K.
Czy tekst daje si´ rozczytaç?
Czy zachowana jest prawid∏owoÊç registrów?
Czy odwzorowanie barw odpowiada za∏o˝eniom?
Czy wszystkie elementy grafiki i zdj´ç sà wydrukowane prawid∏owo?
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S∏ownik

RozdzielczoÊç
RozdzielczoÊç jest miarà wielkoÊci punktu zdj´cia,
monitora lub drukarki. Im wy˝sza rozdzielczoÊç,
tym drobniejsze sà detale. RozdzielczoÊç okreÊlana
jest jako liczba punktów na jednostk´ d∏ugoÊci,
na ogó∏ w dpi /punkty na cal/
Format obrazu
Dane z obróbki zdj´ç mogà byç przechowywane
w ró˝nych formatach. Najpopularniejsze to TIFF,
EPS, JPEG, PCX, BMP, PICT, DCS.
WielkoÊç obrazu
Oznacza iloÊç punktów /pikseli/ obrazu digitalnego.
Punkt obrazu
Zobacz piksel.
Bit
Najmniejsza jednostka informacyjna systemu
komputerowego, która mo˝e wynosiç 0 lub 1.
PrzeÊwit/Âwiat∏o
JeÊli drukuje si´ wi´cej ni˝ jednà farbà, to przez
niedok∏adnoÊci registrów mogà powstawaç
pomi´dzy poszczególnymi elementami luki, które
nazywane sà Êwiat∏em.
Bajt
Jednostka informacyjna technik komputerowych,
która odpowiada 8 bitom i jest jednostkà
standardowà danych. Odpowiednio istniejà kilobajty,
megabajty i gigabajty.
CMYK
Cyjan, magenta, ˝ó∏ta, czarna sà barwami farb
procesowych w druku czterobarwnym.
Dithering /cieniowanie/
Jest symulacjà wi´kszej iloÊci stopni skali szaroÊci
lub barwnej ni˝ urzàdzenie wyjÊciowe jest w stanie

odtworzyç. Osiàga si´ jà przez przyj´cie wzoru
punktu. W przeciwieƒstwie do rastrowania, gdzie
punkty ró˝nià si´ wielkoÊcià, wszystkie punkty
majà tà samà wielkoÊç.
Dpi/dpcm
Przyj´ta miara rozdzielczoÊci drukarek, skanerów,
monitorów i naÊwietlarek, okreÊla iloÊç punktów
na cal lub centymetr. Poza tym stosowana jest do
okreÊlania rozdzielczoÊci pikseli.
DTP
Planowanie i tworzenie produktów drukowych na
komputerze.
EPS
Standardowy format obrazów, tekstów oparty na
specjalnym sposobie opisu stron jako kompletny
program uk∏adu typograficznego, który mo˝na
wkomponowaç w inne dokumenty.
Wyciàgi barwne
Dla ka˝dej sk∏adowej barwnej podczas wykonywania
wyciàgów sporzàdza si´ wydruk, który umo˝liwia
odwzorowanie cz´sci sk∏adowych danego koloru.
Skala szaroÊci
Zawiera do 256 stopni szaroÊci. Ka˝dy punkt obrazu
zawiera wartoÊç jasnoÊci pomi´dzy 0 /bia∏y/ a 255
/czarny/. Odwzorowanie wymaga 8 bitów.
Pó∏ton
O oryginale pó∏tonalnym mówi si´ wtedy, jeÊli
zamiast punktów rastrowych przejÊcia tonalne
pomi´dzy barwami lub stopnie szaroÊci sà
niewidoczne. Przyk∏adem orygina∏ów pó∏tonalnym
sà slajdy lub odbitki zdj´ç na papierze.
JPEG
Standard do kondensacji danych obrazów.
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LZW
Metoda kondensacji danych, pracujàca bez strat i
u˝ywana g∏ównie przy danych TIFF.

Barwy pierwszorz´dowe
Barwa podstawowa, która stosowana jest do
osiàgania innych barw.

Mora
Niepo˝àdany widoczny wzór przy odtwarzaniu
obrazów, który powstaje przez b∏´dne rastrowanie
zdj´ç podczas separacji barwnej.

Proof
Wydruk kontrolny do sprawdzenia wiernoÊci barwnej.

Monochrom
Jednobarwne dane obrazu, zawierajàce tylko
wartoÊci bia∏e i czarne.
Druk offsetowy
Metoda druku p∏askiego, w której p∏ynna farba
przenoszona jest z p∏askiej formy na pod∏o˝e
drukowe.
Metoda ta stosowana jest do zadrukowywania
papieru i kartonu na maszynach arkuszowych lub
rotacyjnych.
Piksel
Najmniejsza jednostka obrazu cyfrowego. Ka˝dy
obraz sk∏ada si´ z okreÊlonej iloÊci pikseli.
Obraz pikselowy
Obrazy pikselowe, tworzone w CorelPhoto-Paint
lub ADOBE Photoshop sk∏adajà si´ z rastra maleƒkich
kwadratów, zwanymi pikselami. Obiekt w obrazie
pikselowym sk∏ada si´ ze zbioru barwnych pikseli
w danym miejscu. Przy pracy z takim obrazem
obrabia si´ grupy pikseli zamiast obiekty lub formy.
Programy oparte na pikselach nadajà si´ najlepiej
do obróbki obrazów pó∏tonowych jak zdj´cia lub
inne powsta∏e przy u˝yciu programów do malowania.
Obrazy pikselowe zale˝à w du˝ym stopniu od
rozdzielczoÊci. JeÊli tworzone sà lub skanowane z
za niskà a drukowane z wysokà rozdzielczoÊcià
stwarzajà wra˝enie postrz´pionych.

Farby procesowe / skalowe
OkreÊlenie farb z systemu CMYK u˝ywanych przy
druku czterokolorowym.
Wspó∏czynnik jakoÊci
Wyznaczany jest przez stosunek rozdzielczoÊci do
liniatury rastra. Przy rastrowaniu do wyznaczenia
wielkoÊci punktu rastrowego porównywane sà
cztery obok siebie le˝àce piksele i wspó∏czynnik
jakoÊci maksymalnie wynosi 2, co oznacza, ˝e
rozdzielczoÊç obrazu jest dwa razy wi´ksza ni˝
liniatura rastra. Wyzsze wspó∏czynniki nie przynoszà
poprawy jakoÊci obrazu. Minimalnie powinna
liniatura rastra byç równa rozdzielczoÊci, co
odpowiada wspó∏czynnikowi 1.0.
Rastrowanie
Rastrowanie jest metodà s∏u˝àcà odwzorowaniu
orygina∏ów pó∏tonowych w druku, przy czym odcieƒ
koloru podstawowego jest symulowany przez
rastrowanie. Informacja o obrazie rozk∏adana jest
w punkty rastrowe, które uporzàdkowane sà na
niewidocznych liniach.
Kszta∏t punktu rastrowego
Definiuje kszta∏t punktu rastrowego. OkreÊlony
zostaje w PostScripcie przez zastosowanie przeliczeƒ
matematycznych na podstawie wspó∏rz´dnych
pikseli i okreÊla stopieƒ zaczernienia poszczególnych
komórek rastra. Powszechne formy to okràg∏e,
liniowe, kwadratowe lub krzy˝owe.

G´stoÊç rastra
PostScript
Odst´p mi´dzy niewidocznymi liniami, na których
J´zyk programu opisujàcego pismo i obiekty
uporzàdkowane sà poszczególne punkty. Jednostkà
graficzne do przetworzenia z komputera na drukark´
miary sà lpi /linie na cal/ lub lpcm /linie na centymetr/.
lub naÊwietlark´. Ogólnie stosowany standard, Najcz´stsze g´stoÊci rastra to 50 - 200 lpi lub 20
stworzony przez ADOBE.
- 80 lpcm. Wy˝sze wartoÊci g´stoÊci powodujà
zwi´kszenie iloÊci punktów, przez co podnoszà
Ppi / ppcm
jakoÊç wydruku.
Jednostka rozdzielczoÊci obrazu cyfrowego.
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Kàt nachylenia rastra
Do czarnej u˝ywa si´ na ogó∏ 45º, poniewa˝
ustawienia pionowe odbierane sà przez ludzkie
oko najs∏abiej. Aby uniknàç zjawiska mory dla
magenty i cyjanu u˝ywa si´ ustawienia 15º i 75º.
Przy najjaÊniejszej formie - ˝ó∏tej nie mo˝na wykluczyç
ca∏kiem zjawiska mory, poniewa˝ istniejà tylko
trzy nachylenia kàta dajàce gwarancj´ unikni´cia
tego efektu. Dlatego ˝ó∏tà ustawia si´ na 0º.
W niektórych przypadkach /np. w sitodruku/ istnieje
koniecznoÊç dodatkowego przesuni´cia formy
o 7,5º, aby zniwelowaç to zjawisko przez
interferencj´ z sitem

Obrazy wektorowe
Obrazy wektorowe, tworzone w CorelDRAW lub
Adobe, sk∏adajà si´ z linii i krzywych zdefiniowanych
matematycznie tzn. wektorów.
Obiekt, który tworzony jest za pomocà programów
bazujàcych na wektorach mo˝e byç w ∏atwy sposób
przesuwany lub zmieniany w zakresie wielkoÊci
i barwy.
Programy wektorowe nadajà si´ najlepiej do grafiki,
jak np. logo, która wymaga ostrych i czytelnych
konturów, bez wzgl´du na skal´

RGB
Skrót od czerwony - zielony - niebieski, trzech
pierwszorz´dowych barw, które mieszajà si´
addytywnie.
Skanowanie
Uchwycenie obrazu za pomocà skanera. Po
przetestowaniu obrazu optycznie i elektronicznie
zostaje on przekszta∏cony w wartoÊci cyfrowe
i zapisany jako dane cyfrowe.
Skaner
Urzàdzenie, które optyczne testuje orygina∏
i przetwarza cyfrowo.
SCSI
Uk∏ad pozwalajàcy na pod∏àczenie urzàdzeƒ
peryferyjnych do komputera
Barwy drugorz´dowe
Barwy drugorz´dowe uzyskuje si´ przez mieszanie
dwóch pierwszorz´dowych.
TIFF
Popularny format danych do zapisywania obrazów.
Mo˝e pracowaç z prawie ka˝dym systemem
komputerowym, przek∏ada obrazy w system CMYK
lub RGB do 24 bitów.
Korekta wartoÊci tonalnych
Metoda korekcji dopasowania barw poprzez zmian´
kana∏ów barwnych.
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Adresy w internecie
Wybór adresów w internecie. Pozosta∏e adresy mo˝na znale˝ç pod www.fogra.de.

Adobe Systems

www.adobe.com

Agfa-Gevaert

www.agfahome.com

Apple Computer Deutschland

www.apple.de

Apple Computer

www.apple.com

Bitstream

www.bitstream.com

BVD Bundesverband Druck

www.bvd-online.de

Canon Deutschland

www.canon.de

CIE Commission Internationale de l’Eclairage

www.cie.co.at

COREL

www.corel.com

Deutscher Drucker (Zeitschrift)

www.deutscherdrucker.de

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

www.din.de

Electronics for Imaging (EfI)

www.efi.com

Epson

www.epson.com

Fachhochschule für Druck Stuttgart

www.fhd-stuttgart.de

FOGRA

www.fogra.de

FontShop

www.fontshop.de

Fuji Photo Film

www.fujifilm-europe.com

Heidelberg PrePress

www.hdpp.de

Heidelberger Druckmaschinen AG

www.heidelberg.com

Hewlett Packard

www.hp.com

HKS

www.hks-colour.de

HTWK Leipzig, Fachbereich Polygrafische Technik

www.htwk-leipzig.de

IBM

www.ibm.co

International Color Consortium (ICC)

www.color.org

Kodak

www.kodak.com

Lexmark

www.lexmark.com

MACROMEDIA

www.macromedia.com

MAN Roland Druckmaschinen

www.man-roland.de

Minolta

www.minolta.com

NEC Deutschland

www.nec.de

PANTONE

www.pantone.com

Publishing Praxis (Zeitschrift)

www.publish.de

Quark Inc.

www.quark.com

Rank Xerox

www.rankxerox.de
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