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ostate zny format stron publika ji, pasery umo»liwiaj¡ e spasowanie posz zególny h kolorów, paski
kalibra yjne kolorów i szaro± i oraz podstawowy
opis wydruków.
W najprostszej posta i, korzystaj¡ z warto± i domy±lny h pakietu poligraf.tex aª¡ pro edur uru hamiamy wstawiaj¡ na po z¡tku pliku
TEX-owego nastpuj¡ e pole enia:

ATELIER
poligraf.tex czyli
„Między TEX-em a drukarnią”
Janusz Marian Nowacki

Wielbi iele TEX-a powsze hnie uwa»aj¡, »e jest
on najlepszym systemem komputerowego skªadu
publika ji, równie» dla potrzeb poligra i. Jako jeden z ty h wielbi ieli stwierdziªem swego zasu ze
zdumieniem, »e brak w TEX-u gotowy h narzdzi
przystosowuj¡ y h, najpikniej nawet zªo»on¡ publika j, do spe y zny h potrzeb drukarni. O zywi± ie w TEX-u wszystko mo»na, tylko dla zego
ka»dy jego u»ytkownik ma indywidualnie przygotowywa¢ odpowiednie makra. Entuzja± i ÿPageMakera" zy ÿQuarka" maj¡ takie narzdzia od zawsze.
Uwa»am, »e TEX-ow y równie» powinni posªugiwa¢ si uniwersalnym pakietem makr
sªu»¡ y h obudowaniu dokumentu elementami takimi jak: pasery, paski kontrolne
kolorów i szaro± i itp. Jedno ze±nie pakiet taki powinien umo»liwia¢ dokonywanie separa ji barwny h oraz monta» stron
publika ji w arkusze drukarskie.
Moj¡ propozy j¡ w tym zakresie jest
zestaw makr pod nazw¡ poligraf.tex ∗.
Zdaj sobie spraw, »e nie jest to rozwi¡zanie idealne i ostate zne, wymaga jeszze wielu mody ka ji, uzupeªnie« i poprawek. W hwili obe nej dostpna jest
wersja 1.1 zna znie poprawiona i uzupeªniona w stosunku do prezentowanej pod zas
Konferen ji Ba hoTEX'96.

\input poligraf
\hsize=<dimen>
\vsize=<dimen>
\psPoligraf{<szer. kartki>}{<wys. kartki>}

Przed komendą /psPoligraf. Je»eli h emy zmieni¢

warto± i domy±lne (prawie zawsze) stosujemy
nastpuj¡ e pole enia, umiesz zaj¡ je tu» przed
komend¡ \psPoligraf:
Janusz Marian Nowacki

\Hline{ }
\Comment{ }

\CropMark\Full

\MargLines\RightPages

\ColorSteps\ON( yan, magenta, yellow)

Polecenia graﬁcznej obudowy strony

Aby drukarz mógª rozpo z¡¢ swoj¡
pra  nad nasz¡ publika j¡, winna ona
konie znie zawiera¢ na wydruka h (diapozytywa h) elementy gra zne uªatwiaj¡ e
zynno± i zwi¡zane z przygotowaniem matry (obe nie naj z± iej o setowy h), proesem druku oraz pra ami introligatorskimi.
W sz zególno± i powinny by¢ wstawione linie ob i ia (ang. rop marks) okre±laj¡ e
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\Vline{ }
\ColorBar\ON
\GraySteps\ON

\RegMark\ON

\Label\ON
1

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

∗: Dostpny w ar hiwa h GUST i CTAN:
macros/generic/TeX-PS/poligraf/

Przykªadowa obudowa strony utworzona makrami poligraf.tex

Polska Grupa U_zytkownikow Systemu TEX, 1997 (http://www.GUST.org.pl)

1997

GUST, Zeszyt 8

\LeftMargins=< rozmiar > { domy±lnie 0mm

Szeroko±¢ lewego marginesu w jednostka h
TEX-owy h. Prawy margines jest ró»ni ¡ szeroko± i
papieru { szeroko±¢ skªadu i lewy margines. W skªadzie dwustronnym (op ja \TwoSide) lewe marginesy
staj¡ si marginesami wewntrznymi publika ji,
prawe za± zewntrznymi. Grani e marginesów lewego, prawego, górnego i dolnego mo»na zoba zy¢
po wpisaniu pole enia \MargLines\RightPages dla
stron ÿprawy h" lub \MargLines\LeftPages dla
stron ÿlewy h". Do okre±lania wielko± i lewego
marginesu nie mo»na stosowa¢ komendy \hoffset.
\TopMargins=< rozmiar > { domy±lnie 0mm

Wielko±¢ górnego marginesu w jednostka h
TEX-owy h. Dolny margines jest ró»ni ¡ wysoko± i
papieru { wysoko±¢ skªadu i górny margines.
Marginesy górny i dolny li zone s¡ od iaªa
kolumny, a wi na i h powierz hni znajduje si
zawarto±¢ \headline i \footline. Do okre±lania
wielko± i górnego marginesu nie mo»na stosowa¢
komendy \hoffset.
\Hoffset=< rozmiar > { domy±lnie 0mm

Poziome przesuni ie aªego dokumentu wraz
z elementami gra znymi obudowy strony (pasery, etykieta strony, skale szaro± i i barw, linie
pomo ni ze itp.). Warto± i dodatnie przesuwaj¡
skªad w prawo, ujemne w lewo. Komend t, jak
i nastpn¡, mo»na wykorzystywa¢ np. do umieszzania dokumentu na ±rodku kartki. Wyklu zone
jest u»ywanie standardowej komendy \hoffset
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\Language { domy±lnie \Polski

Komenda okre±laj¡ a w jakim jzyku program
wypisze tre±¢ etykiety strony (\Label). Do wyboru
s¡ dwie mo»liwo± i { \Language\Polski lub
\Language\English.
\Label domy±lnie \ON

W wyniku u»y ia tej komendy na ka»dej stronie drukowana jest etykieta zawieraj¡ a: nazw
pliku, dat utworzenia pliku *.ps, zy dokument
byª poddany separa ji barwnej, je»eli tak to z jakim kolorem mamy do zynienia. Etykieta jest
drukowana fontem Helveti a, w który s¡ wyposa»one fabry znie wszystkie urz¡dzenia PostS riptowe
(drukarki, na±wietlarki). Je»eli w naszej pra y u»ywamy programowego interpretatora w posta i np.
GhostS ripta, konie zne jest zainstalowanie tego
fontu. W prze iwnym wypadku musimy niestety
zastosowa¢ pole enie \Label\OFF.
\Comment{<tekst>} { domy±lnie nieu»ywane

Wª¡ zenie wy±wietlania i drukowania nad
górnym marginesem dodatkowego komentarza-informa ji u»ytkownika. Np. Nazwa rmy wykonuj¡ ej skªad.
\CropMark domy±lnie \Full

Pasery w naro»nika h strony mog¡ si skªada¢ tylko z linii ob i ia dokumentu (\CropMark\Part) lub z linii ob i ia wraz z elownikiem
naro»nym (domy±lnie), mo»na równie» je wyª¡ zy¢
(\CropMark\OFF).

\Voffset=< rozmiar > { domy±lnie 0mm

\RegMark domy±lnie \ON

Pionowe przesuni ie aªego dokumentu wraz
z elementami gra znymi obudowy strony. Warto± i
dodatnie przesuwaj¡ skªad w gór, ujemne w dóª.
Wyklu zone jest u»ywanie standardowej komendy

Stosowanie paserów- elowników w poªowie
wysoko± i i szeroko± i strony (drukarze bardzo
lubi¡ je»eli one s¡, sz zególnie w dokumenta h
jednostroni owy h).

\voffset

\GraySteps domy±lnie \OFF

\TwoSide { domy±lnie nieu»ywane

Op ja stosowana w dwustronnym druku broszur, ksi¡»ek itp. Umo»liwia ró»ne pozy jonowanie
skªadu na nieparzysty h (lewy h) i parzysty h (prawy h) strona h z uwzgldnieniem wewntrzny h
i zewntrzny h marginesów. Bez u»y ia \TwoSide
wszystkie strony traktowane s¡ przez program jako
prawe.
\Landscape { domy±lnie nieu»ywane

Obrót aªej strony dokumentu wraz z elementami gra znymi obudowy strony o 90 stopni
w lewo.

Wª¡ zenie wy±wietlania i drukowania 10-stopniowej skali szaro± i pozwalaj¡ ej w drukarni
okre±li¢ prawidªowo±¢ wykonania diapozytywów,
matry y o setowej ( zas na±wietlania i sposób
hemi znej obróbki pªyty) oraz stopie« naªo»enia
farby w pro esie druku.

\ColorSteps domy±lnie \OFF

Jak wy»ej le z w odniesieniu do kolorów

cyan, magenta, yellow. Aby na stronie zmie± iªy

si skale wszystki h ztere h kolorów tzw. triady
winna ona mie¢ minimum 220 mm wysoko± i lub
szeroko± i.
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\ColorBar domy±lnie \OFF

Wstawienie do dokumentu tzw. brudzików,
które w zasie drukowania, sz zególnie publika ji
wielokolorowy h, pozwalaj¡ okre±li¢ równomierno±¢
rozprowadzenia farby na waªka h maszyny o setowej. (Ze wzgldu na te hnologi drukarsk¡, paski
barwne umiesz zane s¡ zawsze wzdªu» dªu»szej
krawdzi kartki.)
Po komendzie /psPoligraf. Natomiast za pole eniem \psPoligraf mo»emy umie± i¢ nastpuj¡ e
komendy zmieniaj¡ e ustawienia domy±lne.
\Mirror { domy±lnie nieu»ywane
Lustrzane odbi ie aªej strony dla elów
poligra zny h.
\ShowGrid { domy±lnie \OFF
Wy±wietlanie siatki pomara« zowy h linii pomo ni zy h w odstpa h 10 mm wraz z przymiarami
okre±laj¡ ymi poªo»enie linii. Siatka ta mo»e by¢ pomo na w okre±laniu poªo»enia elementów skªadu na
stronie. Niestety w GhostS rip ie brak mo»liwo± i
pomiarowy h jakie istniej¡ w przegl¡darka h plików DVI. W pro esie rozbarwiania siatka ta jest
samo zynnie wyª¡ zana.
\Hline{ <dimen> } { domy±lnie nieu»ywane
Wy±wietlanie »óªtej poziomej linii pomo ni zej
znajduj¡ ej si w odlegªo± i <dimen> od górnego
marginesu strony. W pro esie rozbarwiania linia ta
jest samo zynnie wyª¡ zana.
\Vline{ <dimen> } { domy±lnie nieu»ywane
Wy±wietlanie »óªtej pionowej linii pomo ni zej
znajduj¡ ej si w odlegªo± i <dimen> od lewego
marginesu strony. W pro esie rozbarwiania linia ta
jest samo zynnie wyª¡ zana.
\MargLines { \OFF
Wy±wietlanie niebieski h linii wskazuj¡ y h poªo»enie marginesów. Pole enie \MargLines\Right
Pages pokazuje marginesy stron nieparzysty h (prawy h), a pole enie \MargLines\LeftPages stron
parzysty h (lewy h). W pro esie rozbarwiania linie
te s¡ automaty znie wyª¡ zane.
Pole enie \TwoSide nie zmienia poªo»enia
\ShowGrid, \Hline, \Vline i~\MargLines.

makr cmyk-hax.tex autorstwa B. Ja kowskiego
i P. Pianowskiego. Wszystkie dziaªania odnosz¡
si do aªego dokumentu, a nie tylko jednej jego
strony. Rozbarwieniu podlegaj¡ kolory utworzone
za pomo ¡ modeli barw CMYK, RGB i HSB. Istniej¡ op je naddruku i zalewek. Mo»na te» w du»ym
stopniu manipulowa¢ rastrami poligra znymi.
Stosowanie do tworzenia wy i¡gów barwny h
makr z pakietu poligraf.tex nie wyklu za u»y ia
w dokumen ie niektóry h komend z wspomnianego
zestawu cmyk-hax.tex. Chodzi o bogate mo»liwo± i
manipulowania kolorami w plika h EPS, tworzenia
dodatkowy h linii-obwiedni itp. Nale»y jednak
pamita¢, »e w zytanie tego pliku, oraz zastosowanie
jego pole e« powinno nast¡pi¢ po wszystkim o
doty zy poligraf.tex.
Tworzenie separa ji barwnej okre±lonego koloru
uru hamiamy za pomo ¡ jednego pole enia:
\input poligraf
\hsize=<dimen>
\vsize=<dimen>
\Separate\MAGENTA
\psPoligraf{<szer. kartki>}{<wys. kartki>}

gdzie odpowiednie kolory wy i¡gów otrzymujemy
poprzez zmian argumentu makra \Separate odpowiednio \CYAN, \MAGENTA, \YELLOW, \BLACK. Pole enie rozbarwienia powinno poprzedza¢ gªówn¡
komend pakietu zyli \psPoligraf. Natomiast
pozostaªe pole enia zwi¡zane z separa jami, zmieniaj¡ e ustawienia domy±lne musz¡ poprzedza¢
komend \Separate. Oto one:
\Rasterize { domy±lnie \Dot

Wybór ksztaªtu rastra, którym bd¡ odwzorowane stopnie szaro± i. Mo»na stosowa¢ jeden
z rastrów prezentowany h w niniejszym artykule.
Pomy±lny wybór rastra mo»e poprawi¢ jako±¢ wydruku na konkretnym urz¡dzeniu, zmniejszy¢ problemy zwi¡zane ze zjawiskiem Moire'a, lub zmieni¢
wizualnie dokument. Ubo znym niejako produktem
jest pole enie lokalnej zmiany rastra we fragmen ie
dokumentu opisane dalej.
\ScrAngle{}{}{}{}

Separacja barw

Separa ja barw zaproponowana w pakie ie \poligraf.tex jest w wikszym stopniu zautomatyzowana w stosunku do znanego ju» w ze±niej zestawu
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{ domy±lnie \ScrAngle{15}{75}{0}{45}
Wybór k¡tów obrotu rastrów dla posz zególny h wy i¡gów barwny h, w kolejno± i: yan,
magenta, yellow, bla k.
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Przykªady rastrów zostaªy na±wietlone w rozdziel zo± i 1200 dpi.

Raster \Cir leWhiteBla k

Raster \Cir leBla kWhite

Raster \WhiteSquare

Raster \Bla kSquare

Raster \Triangle

Raster \Random

Raster \SawTooth

Raster \Mi roWaves

Raster \HPExtra
10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

Raster \Diamond

Raster \EllipseII
10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

Raster \DotNeg

Raster \Ellipse
10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

Raster \Butter y

Raster \Star
10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

Raster \DotIV

Raster \Lines
10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

Raster \DotIII

Raster \Grid
10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

Raster \DotII

Raster \Moon
10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

Raster \Dot

10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

10 lpi 60 lpi

Wydruki na urz¡dzenia h o innej rozdziel zo± i mog¡ da¢ nie o inne efekty.

Raster \Triad

\ScrFrequency{}{}{}{} { domy±lnie \ScrFrequency{75}{75}{75}{75}

Wybór liniatury (wielko± i) rastra, okre±lany
ilo± i¡ linii na 1 al (lpi) dla posz zególny h
wy i¡gów barwny h, w kolejno± i: yan, magenta,
yellow, bla k.

Raster \Pinwheel
Zagadnienia liniatury rastra i k¡tów jego na hylenia s¡ staªym tematem pra teorety zny h i prakty zny h, spe jalistów ró»ny h dziedzin. Brak wi
zde ydowanej odpowiedzi na pytanie { jakie warto± i s¡ najlepsze. Wszystko zale»y od rodzaju
urz¡dzenia drukuj¡ ego lub na±wietlaj¡ ego, jego
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rozdziel zo± i (dpi), ksztaªtu rastra, mo»liwo± i interpretatora PostS riptu, papieru i farb stosowany h
w druku itp.
Najlepsz¡ i najpewniejsz¡ metod¡ jest skorzystanie z do±wiad zenia ty h ÿktórzy ju» wiele metrów diapozytywów i kilka ton papieru wyrzu ili
na ±mietnik". Zapytajmy wi w naszej drukarni
i naszej na±wietlarni.
\TrapSize=< dimen > { domy±lnie 0pt

Wª¡ zenie tworzenia w aªym dokumen ie tzw.
zalewek, o grubo± i okre±lonej wielko± i¡ <dimen>
w punkta h 1/72 ala. Zalewki tworzone s¡ tylko
w obiekta h uªo»ony h na inny h obiekta h.
Tªo dokumentu, zyli papier te» jest obiektem.
Zalewki nie s¡ tworzone wokóª bitmapowy h
fontów TEX-owy h oraz standardowy h linii \hrule
i \vrule.
\MaxTrapSize=< dimen > { domy±lnie 5

Pole enie okre±la o ile <dimen> pro ent mo»e
by¢ powikszony obiekt po dodaniu obwiedki
zalewki. Dziki temu np. z ionki ró»nej wielko± i
nie bd¡ posiadaªy jednakowy h zalewek le z
propor jonalne do swojego rozmiaru.
Je»eli wpiszemy du»¡ warto±¢, np. 1000
wszystkie zalewki bd¡ miaªy jednakow¡ szeroko±¢
okre±lon¡ poprzedni¡ komend¡.
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Lokalna zmiana rastra poligraﬁcznego

W elu uzyskania spe jalny h efektów gra zny h
mo»emy lokalnie zmieni¢ ksztaªt, liniatur i k¡t nahylenia oraz kolor rastra za pomo ¡ nastpuj¡ ego
pole enia:
\beginLocalRaster{\nazwa}{lpi}{kąt}{kolor}
. . . zawartość . . .
\endLocalRaster

gdzie \nazwa jest nazw¡ rastra, lpi { liniatur¡
rastra, kąt { k¡tem obrotu, kolor { kolorem
w nota ji PostS riprowej (np. .5 setgray, lub 0
0 0 .5 set myk olor). Prezentowane w niniejszym
artykule przykªady rastrów zostaªy utworzone za
pomo ¡ tego wªa±nie makra.
Montaż stron w arkusze drukarskie

Wspomnie¢ nale»y o jesz ze jednym pole eniu
pakietu poligraf.tex, a mianowi ie
\Booklet{<pozioma ilość stron>}
{<pionowa ilość stron>}

sªu»¡ ym do przygotowania dokumentu do monta»u
stron w arkusze drukarskie. Jest to jednak temat
sam w sobie, do nastpnego wydania Biuletynu.

\OverprintBlack { domy±lnie \ON

Wszystkie obiekty posiadaj¡ e kolor zarny
(wypeªnienia, kontury, lub jedno i drugie) bd¡
naddrukowywane. Na wy i¡ga h kolorów yan,
magenta i yellow nie pozostan¡ puste miejs a tam
gdzie wystpuje kolor zarny. Jedno ze±nie wokóª
zarny h obiektów nie s¡ tworzone jakiekolwiek
zalewki. Niestety istnieje problem z fontami i liniami
TEX-owymi.

⋄

Janusz Marian Nowa ki

jnowacki@to.onet.pl

W poprzednim
numerze biuletynu
wskutek naszego
niedopatrzenia
bardzo ªadna
ilustra ja w artykule
Keesa van der
Laana wyszªa

\OverprintGray { domy±lnie \ON

Tak samo jak \OverprintBlack le z doty zy
wszystki h obiektów, który h wypeªnienie lub obrys
s¡ szaro± i¡.
\OverprintAll { domy±lnie \OFF

Wª¡ zenie naddrukowywania wszystki h obiektów bez wzgldu na kolor wypeªnienia lub konturu. Pole enie wyª¡ za me hanizm tworzenia zalewek. Zastosowanie tej op ji wymaga do±wiad zenia
i uwa»nej analizy otrzymany h wyników.
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w druku bardzo
nieªadnie. Sorry,
Kees. Obok
zamiesz zamy
poprawk
i obie ujemy, »e
nastpnym razem
bdziemy starali si
by¢ uwa»niejsi.
Redak ja.

