
ATELIERx

poligraf.tex czyli
„Między TEX-em a drukarnią”

Janusz Marian NowackiWielbiiele TEX-a powszehnie uwa»aj¡, »e jeston najlepszym systemem komputerowego skªadupublikaji, równie» dla potrzeb poligra�i. Jako je-den z tyh wielbiieli stwierdziªem swego zasu zezdumieniem, »e brak w TEX-u gotowyh narz�dziprzystosowuj¡yh, najpi�kniej nawet zªo»on¡ pu-blikaj�, do spey�znyh potrzeb drukarni. Ozy-wi±ie w TEX-u wszystko mo»na, tylko dlazegoka»dy jego u»ytkownik ma indywidualnie przygo-towywa¢ odpowiednie makra. Entuzja±i ÿPageMa-kera" zy ÿQuarka" maj¡ takie narz�dzia od zawsze.Uwa»am, »e TEX-owy równie» powinni po-sªugiwa¢ si� uniwersalnym pakietem makrsªu»¡yh obudowaniu dokumentu elemen-tami takimi jak: pasery, paski kontrolnekolorów i szaro±i itp. Jednoze±nie pa-kiet taki powinien umo»liwia¢ dokonywa-nie separaji barwnyh oraz monta» stronpublikaji w arkusze drukarskie.Moj¡ propozyj¡ w tym zakresie jestzestaw makr pod nazw¡ poligraf.tex∗.Zdaj� sobie spraw�, »e nie jest to rozwi¡-zanie idealne i ostatezne, wymaga jesz-ze wielu mody�kaji, uzupeªnie« i po-prawek. W hwili obenej dost�pna jestwersja 1.1 znaznie poprawiona i uzupeª-niona w stosunku do prezentowanej podzasKonferenji BahoTEX'96.
Polecenia graficznej obudowy stronyAby drukarz mógª rozpoz¡¢ swoj¡pra� nad nasz¡ publikaj¡, winna onakonieznie zawiera¢ na wydrukah (diapo-zytywah) elementy gra�zne uªatwiaj¡ezynno±i zwi¡zane z przygotowaniem ma-try (obenie najz�±iej o�setowyh), pro-esem druku oraz praami introligatorskimi.W szzególno±i powinny by¢ wstawione li-nie obi�ia (ang. rop marks) okre±laj¡e
∗: Dost�pny w arhiwah GUST i CTAN:
macros/generic/TeX-PS/poligraf/

24 GUST, Zeszyt 8 1997ostatezny format stron publikaji, pasery umo»li-wiaj¡e spasowanie poszzególnyh kolorów, paskikalibrayjne kolorów i szaro±i oraz podstawowyopis wydruków.W najprostszej postai, korzystaj¡ z warto-±i domy±lnyh pakietu poligraf.tex aª¡ proe-dur� uruhamiamy wstawiaj¡ na poz¡tku plikuTEX-owego nast�puj¡e poleenia:
\input poligraf

\hsize=<dimen>

\vsize=<dimen>

\psPoligraf{<szer. kartki>}{<wys. kartki>}

Przed komendą /psPoligraf. Je»eli hemy zmieni¢warto±i domy±lne (prawie zawsze) stosujemynast�puj¡e poleenia, umieszzaj¡ je tu» przedkomend¡ \psPoligraf:

Plik: strona.tex;   Dnia: 3.IX.1994 r.  Kompozycja CMYK

Janusz Marian Nowacki
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\Comment{ } \CropMark\Full

\MargLines\RightPages

\ColorSteps\ON(yan, magenta, yellow)
\ColorBar\ON

\GraySteps\ON

\Label\ON \RegMark\ON

\Vline{ }

\Hline{ }

Przykªadowa obudowa strony utworzona makrami poligraf.tex
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\LeftMargins=< rozmiar > { domy±lnie 0mmSzeroko±¢ lewego marginesu w jednostkahTEX-owyh. Prawy margines jest ró»ni¡ szeroko±ipapieru { szeroko±¢ skªadu i lewy margines. W skªa-dzie dwustronnym (opja \TwoSide) lewe marginesystaj¡ si� marginesami wewn�trznymi publikaji,prawe za± zewn�trznymi. Granie marginesów le-wego, prawego, górnego i dolnego mo»na zobazy¢po wpisaniu poleenia \MargLines\RightPages dlastron ÿprawyh" lub \MargLines\LeftPages dlastron ÿlewyh". Do okre±lania wielko±i lewegomarginesu nie mo»na stosowa¢ komendy \hoffset.
\TopMargins=< rozmiar > { domy±lnie 0mmWielko±¢ górnego marginesu w jednostkahTEX-owyh. Dolny margines jest ró»ni¡ wysoko±ipapieru { wysoko±¢ skªadu i górny margines.Marginesy górny i dolny lizone s¡ od iaªakolumny, a wi� na ih powierzhni znajduje si�zawarto±¢ \headline i \footline. Do okre±laniawielko±i górnego marginesu nie mo»na stosowa¢komendy \hoffset.
\Hoffset=< rozmiar > { domy±lnie 0mmPoziome przesuni�ie aªego dokumentu wrazz elementami gra�znymi obudowy strony (pa-sery, etykieta strony, skale szaro±i i barw, liniepomonize itp.). Warto±i dodatnie przesuwaj¡skªad w prawo, ujemne w lewo. Komend� t�, jaki nast�pn¡, mo»na wykorzystywa¢ np. do umiesz-zania dokumentu na ±rodku kartki. Wykluzonejest u»ywanie standardowej komendy \hoffset

\Voffset=< rozmiar > { domy±lnie 0mmPionowe przesuni�ie aªego dokumentu wrazz elementami gra�znymi obudowy strony. Warto±idodatnie przesuwaj¡ skªad w gór�, ujemne w dóª.Wykluzone jest u»ywanie standardowej komendy
\voffset

\TwoSide { domy±lnie nieu»ywaneOpja stosowana w dwustronnym druku bro-szur, ksi¡»ek itp. Umo»liwia ró»ne pozyjonowanieskªadu na nieparzystyh (lewyh) i parzystyh (pra-wyh) stronah z uwzgl�dnieniem wewn�trznyhi zewn�trznyh marginesów. Bez u»yia \TwoSidewszystkie strony traktowane s¡ przez program jakoprawe.
\Landscape { domy±lnie nieu»ywaneObrót aªej strony dokumentu wraz z ele-mentami gra�znymi obudowy strony o 90 stopniw lewo.
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\Language { domy±lnie \PolskiKomenda okre±laj¡a w jakim j�zyku programwypisze tre±¢ etykiety strony (\Label). Do wyborus¡ dwie mo»liwo±i { \Language\Polski lub
\Language\English.
\Label domy±lnie \ONW wyniku u»yia tej komendy na ka»dej stro-nie drukowana jest etykieta zawieraj¡a: nazw�pliku, dat� utworzenia pliku *.ps, zy dokumentbyª poddany separaji barwnej, je»eli tak to z ja-kim kolorem mamy do zynienia. Etykieta jestdrukowana fontem Helvetia, w który s¡ wyposa-»one fabryznie wszystkie urz¡dzenia PostSriptowe(drukarki, na±wietlarki). Je»eli w naszej pray u»y-wamy programowego interpretatora w postai np.GhostSripta, koniezne jest zainstalowanie tegofontu. W przeiwnym wypadku musimy niestetyzastosowa¢ poleenie \Label\OFF.
\Comment{<tekst>} { domy±lnie nieu»ywaneWª¡zenie wy±wietlania i drukowania nadgórnym marginesem dodatkowego komentarza--informaji u»ytkownika. Np. Nazwa �rmy wyko-nuj¡ej skªad.
\CropMark domy±lnie \FullPasery w naro»nikah strony mog¡ si� skªa-da¢ tylko z linii obi�ia dokumentu (\Crop-

Mark\Part) lub z linii obi�ia wraz z elownikiemnaro»nym (domy±lnie), mo»na równie» je wyª¡zy¢(\CropMark\OFF).
\RegMark domy±lnie \ONStosowanie paserów-elowników w poªowiewysoko±i i szeroko±i strony (drukarze bardzolubi¡ je»eli one s¡, szzególnie w dokumentahjednostroniowyh).
\GraySteps domy±lnie \OFFWª¡zenie wy±wietlania i drukowania 10--stopniowej skali szaro±i pozwalaj¡ej w drukarniokre±li¢ prawidªowo±¢ wykonania diapozytywów,matryy o�setowej (zas na±wietlania i sposóbhemiznej obróbki pªyty) oraz stopie« naªo»eniafarby w proesie druku.
\ColorSteps domy±lnie \OFFJak wy»ej lez w odniesieniu do kolorów
cyan, magenta, yellow. Aby na stronie zmie±iªysi� skale wszystkih ztereh kolorów tzw. triadywinna ona mie¢ minimum 220 mm wysoko±i lubszeroko±i.
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\ColorBar domy±lnie \OFFWstawienie do dokumentu tzw. brudzików,które w zasie drukowania, szzególnie publikajiwielokolorowyh, pozwalaj¡ okre±li¢ równomierno±¢rozprowadzenia farby na waªkah maszyny o�seto-wej. (Ze wzgl�du na tehnologi� drukarsk¡, paskibarwne umieszzane s¡ zawsze wzdªu» dªu»szejkraw�dzi kartki.)
Po komendzie /psPoligraf. Natomiast za polee-niem \psPoligraf mo»emy umie±i¢ nast�puj¡ekomendy zmieniaj¡e ustawienia domy±lne.
\Mirror { domy±lnie nieu»ywaneLustrzane odbiie aªej strony dla elówpoligra�znyh.
\ShowGrid { domy±lnie \OFFWy±wietlanie siatki pomara«zowyh linii po-monizyh w odst�pah 10 mm wraz z przymiaramiokre±laj¡ymi poªo»enie linii. Siatka ta mo»e by¢ po-mona w okre±laniu poªo»enia elementów skªadu nastronie. Niestety w GhostSripie brak mo»liwo±ipomiarowyh jakie istniej¡ w przegl¡darkah pli-ków DVI. W proesie rozbarwiania siatka ta jestsamozynnie wyª¡zana.
\Hline{ <dimen> } { domy±lnie nieu»ywaneWy±wietlanie »óªtej poziomej linii pomonizejznajduj¡ej si� w odlegªo±i <dimen> od górnegomarginesu strony. W proesie rozbarwiania linia tajest samozynnie wyª¡zana.
\Vline{ <dimen> } { domy±lnie nieu»ywaneWy±wietlanie »óªtej pionowej linii pomonizejznajduj¡ej si� w odlegªo±i <dimen> od lewegomarginesu strony. W proesie rozbarwiania linia tajest samozynnie wyª¡zana.
\MargLines { \OFFWy±wietlanie niebieskih linii wskazuj¡yh po-ªo»enie marginesów. Poleenie \MargLines\Right

Pages pokazuje marginesy stron nieparzystyh (pra-wyh), a poleenie \MargLines\LeftPages stronparzystyh (lewyh). W proesie rozbarwiania liniete s¡ automatyznie wyª¡zane.Poleenie \TwoSide nie zmienia poªo»enia
\ShowGrid, \Hline, \Vline i~\MargLines.
Separacja barwSeparaja barw zaproponowana w pakieie \poli-

graf.tex jest w wi�kszym stopniu zautomatyzo-wana w stosunku do znanego ju» wze±niej zestawu

26 GUST, Zeszyt 8 1997makr cmyk-hax.tex autorstwa B. Jakowskiegoi P. Pianowskiego. Wszystkie dziaªania odnosz¡si� do aªego dokumentu, a nie tylko jednej jegostrony. Rozbarwieniu podlegaj¡ kolory utworzoneza pomo¡ modeli barw CMYK, RGB i HSB. Ist-niej¡ opje naddruku i zalewek. Mo»na te» w du»ymstopniu manipulowa¢ rastrami poligra�znymi.Stosowanie do tworzenia wyi¡gów barwnyhmakr z pakietu poligraf.tex nie wykluza u»yiaw dokumenie niektóryh komend z wspomnianegozestawu cmyk-hax.tex. Chodzi o bogate mo»liwo±imanipulowania kolorami w plikah EPS, tworzeniadodatkowyh linii-obwiedni itp. Nale»y jednakpami�ta¢, »e wzytanie tego pliku, oraz zastosowaniejego polee« powinno nast¡pi¢ po wszystkim odotyzy poligraf.tex.Tworzenie separaji barwnej okre±lonego koloruuruhamiamy za pomo¡ jednego poleenia:
\input poligraf

\hsize=<dimen>

\vsize=<dimen>

\Separate\MAGENTA

\psPoligraf{<szer. kartki>}{<wys. kartki>}gdzie odpowiednie kolory wyi¡gów otrzymujemypoprzez zmian� argumentu makra \Separate odpo-wiednio \CYAN, \MAGENTA, \YELLOW, \BLACK. Po-leenie rozbarwienia powinno poprzedza¢ gªówn¡komend� pakietu zyli \psPoligraf. Natomiastpozostaªe poleenia zwi¡zane z separajami, zmie-niaj¡e ustawienia domy±lne musz¡ poprzedza¢komend� \Separate. Oto one:
\Rasterize { domy±lnie \DotWybór ksztaªtu rastra, którym b�d¡ odwzo-rowane stopnie szaro±i. Mo»na stosowa¢ jedenz rastrów prezentowanyh w niniejszym artykule.Pomy±lny wybór rastra mo»e poprawi¢ jako±¢ wy-druku na konkretnym urz¡dzeniu, zmniejszy¢ pro-blemy zwi¡zane ze zjawiskiem Moir�e'a, lub zmieni¢wizualnie dokument. Uboznym niejako produktemjest poleenie lokalnej zmiany rastra we fragmeniedokumentu opisane dalej.
\ScrAngle{}{}{}{}{ domy±lnie \ScrAngle{15}{75}{0}{45}Wybór k¡tów obrotu rastrów dla poszze-gólnyh wyi¡gów barwnyh, w kolejno±i: yan,magenta, yellow, blak.
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Przykªady rastrów zostaªy na±wietlone w rozdzielzo±i 1200 dpi.Wydruki na urz¡dzeniah o innej rozdzielzo±i mog¡ da¢ nieo inne efekty.60lpi10lpi Raster \Dot60lpi10lpi Raster \DotII60lpi10lpi Raster \DotIII60lpi10lpi Raster \DotIV60lpi10lpi Raster \Buttery60lpi10lpi Raster \DotNeg60lpi10lpi Raster \Diamond60lpi10lpi Raster \MiroWaves

60lpi10lpi Raster \CirleWhiteBlak60lpi10lpi Raster \CirleBlakWhite60lpi10lpi Raster \WhiteSquare60lpi10lpi Raster \BlakSquare60lpi10lpi Raster \Triangle60lpi10lpi Raster \Random60lpi10lpi Raster \SawTooth60lpi10lpi Raster \Triad

60lpi10lpi Raster \Moon60lpi10lpi Raster \Grid60lpi10lpi Raster \Lines60lpi10lpi Raster \Star60lpi10lpi Raster \Ellipse60lpi10lpi Raster \EllipseII60lpi10lpi Raster \HPExtra60lpi10lpi Raster \Pinwheel
\ScrFrequency{}{}{}{} { domy±lnie \ScrFre-
quency{75}{75}{75}{75}Wybór liniatury (wielko±i) rastra, okre±lanyilo±i¡ linii na 1 al (lpi) dla poszzególnyhwyi¡gów barwnyh, w kolejno±i: yan, magenta,yellow, blak.
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Zagadnienia liniatury rastra i k¡tów jego nahy-lenia s¡ staªym tematem pra teoretyznyh i prak-tyznyh, spejalistów ró»nyh dziedzin. Brak wi�zdeydowanej odpowiedzi na pytanie { jakie war-to±i s¡ najlepsze. Wszystko zale»y od rodzajuurz¡dzenia drukuj¡ego lub na±wietlaj¡ego, jego
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rozdzielzo±i (dpi), ksztaªtu rastra, mo»liwo±i in-terpretatora PostSriptu, papieru i farb stosowanyhw druku itp.Najlepsz¡ i najpewniejsz¡ metod¡ jest skorzy-stanie z do±wiadzenia tyh ÿktórzy ju» wiele me-trów diapozytywów i kilka ton papieru wyrzuilina ±mietnik". Zapytajmy wi� w naszej drukarnii naszej na±wietlarni.
\TrapSize=< dimen > { domy±lnie 0ptWª¡zenie tworzenia w aªym dokumenie tzw.zalewek, o grubo±i okre±lonej wielko±i¡ <dimen>w punktah 1/72 ala. Zalewki tworzone s¡ tylkow obiektah uªo»onyh na innyh obiektah.Tªo dokumentu, zyli papier te» jest obiektem.Zalewki nie s¡ tworzone wokóª bitmapowyhfontów TEX-owyh oraz standardowyh linii \hrulei \vrule.
\MaxTrapSize=< dimen > { domy±lnie 5Poleenie okre±la o ile <dimen> proent mo»eby¢ powi�kszony obiekt po dodaniu obwiedkizalewki. Dzi�ki temu np. zionki ró»nej wielko±inie b�d¡ posiadaªy jednakowyh zalewek lezproporjonalne do swojego rozmiaru.Je»eli wpiszemy du»¡ warto±¢, np. 1000wszystkie zalewki b�d¡ miaªy jednakow¡ szeroko±¢okre±lon¡ poprzedni¡ komend¡.
\OverprintBlack { domy±lnie \ONWszystkie obiekty posiadaj¡e kolor zarny(wypeªnienia, kontury, lub jedno i drugie) b�d¡naddrukowywane. Na wyi¡gah kolorów yan,magenta i yellow nie pozostan¡ puste miejsa tamgdzie wyst�puje kolor zarny. Jednoze±nie wokóªzarnyh obiektów nie s¡ tworzone jakiekolwiekzalewki. Niestety istnieje problem z fontami i liniamiTEX-owymi.
\OverprintGray { domy±lnie \ONTak samo jak \OverprintBlack lez dotyzywszystkih obiektów, któryh wypeªnienie lub obryss¡ szaro±i¡.
\OverprintAll { domy±lnie \OFFWª¡zenie naddrukowywania wszystkih obiek-tów bez wzgl�du na kolor wypeªnienia lub kon-turu. Poleenie wyª¡za mehanizm tworzenia zale-wek. Zastosowanie tej opji wymaga do±wiadzeniai uwa»nej analizy otrzymanyh wyników.
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Lokalna zmiana rastra poligraficznegoW elu uzyskania spejalnyh efektów gra�znyhmo»emy lokalnie zmieni¢ ksztaªt, liniatur� i k¡t na-hylenia oraz kolor rastra za pomo¡ nast�puj¡egopoleenia:
\beginLocalRaster{\nazwa}{lpi}{kąt}{kolor}

. . . zawartość . . .

\endLocalRastergdzie \nazwa jest nazw¡ rastra, lpi { liniatur¡rastra, kąt { k¡tem obrotu, kolor { koloremw notaji PostSriprowej (np. .5 setgray, lub 00 0 .5 setmykolor). Prezentowane w niniejszymartykule przykªady rastrów zostaªy utworzone zapomo¡ tego wªa±nie makra.
Montaż stron w arkusze drukarskieWspomnie¢ nale»y o jeszze jednym poleeniupakietu poligraf.tex, a mianowiie
\Booklet{<pozioma ilość stron>}

{<pionowa ilość stron>}sªu»¡ym do przygotowania dokumentu do monta»ustron w arkusze drukarskie. Jest to jednak tematsam w sobie, do nast�pnego wydania Biuletynu.
⋄ Janusz Marian Nowaki

jnowacki@to.onet.plW poprzednimnumerze biuletynuwskutek naszegoniedopatrzeniabardzo ªadnailustraja w artykuleKeesa van derLaana wyszªaw druku bardzonieªadnie. Sorry,Kees. Obokzamieszzamypoprawk�i obieujemy, »enast�pnym razemb�dziemy starali si�by¢ uwa»niejsi.Redakja.
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