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K‹TAPÇIK HAKKINDA

Bu kitapç›kla; ne bask› ustas›, ne

renkayr›mc›, ne de grafiker yetifltirmeyi

amaçlad›m. Sadece masaüstü yay›nc›-

l›k alan›nda çal›flan insanlara merak et-

tikleri konularda 20 y›ll›k bir mat-

baac›n›n tecrübelerini aktarmay› he-

defledim. Bask›, renkayr›m ve grafik

konular›yla ilgili sadece ön bilgi ver-

dim, çünkü bu alanlar›n sadece bir ta-

nesi için bile ciltlerce kitap yaz›labilir...

Masaüstü yay›nc›l›k sistemi olarak

bahsetti¤imiz bölümde bizzat kul-

land›¤›m, test etti¤i sistemlere yer

verdim. Masaüstü yay›nc›l›k pazar›nda,

yaz›da bahsi geçen bu sistemlerin

daha geliflgini sistemler oldu¤u gibi

daha alt seviye sistemler de mevcuttur.

Kitapç›kta tüm bu sistemlerin hepsine

de¤inmemiz mümkün de¤ildi. Bu yüz-

den üzerinde tecrübem olan, bu alan-

da ortalama kabul edilebilecek sistem-

lere yer verdim.

Bu kitapç›¤› haz›rlarken; Genel

Matbaa Kitab›, Ofset Montaj-Kopya ve

Bask› Teknolojisi Kitab›, Elektronik Ya-

y›nc›l›k El Kitab›, Sabri Varol’un Kitapla-

r›ndan istifade ettim.

Murat ÖLMEZ

Macworld Türkiye Editörü

SGSM Renk Ayr›m Müdürü

MATBAACILIKTA NEREDEN NEREYE...

Ç
o¤u kimsenin bildi¤i gibi flimdiki

matbaac›l›¤›n temellerini atan Jo-

hannes Gutenberg de¤ildir.

Tarih boyunca yaz›ya dayal› eserle-

rin, belgelerin ço¤alt›lmas›, art›k o ifli

meslek edinen kiflilerce teker teker ya-

z›larak yap›l›yordu. Tabii bu çok uzun

zaman al›yor ve çok emek istiyordu.

Bu ifllerin daha kolay olabilece¤ini dü-

flünen ilk Çinliler olmufltur. Matbaa’n›n

temellerinin oluflmas›nda Çinliler’in ilk

çal›flmalar› daha sonra bat› milletlerine

yol göstermifltir.

Çinliler 2. yüzy›lda mermer kabart-

ma flekil ve yaz›lar›n üzerine ›slak kâ¤›t

presliyor ve sonra da bu kâ¤›tlar› mü-

rekkepliyorlard›. Dört yüzy›l sonra bu-

nu de¤ifltirdiler. A¤aç bloklar› oyarak

bas›lacak ifl kabartma hâline getiriliyor,

daha sonra f›rça ile mürekkep sürülüp,

preslenerek ka¤›da bask› yap›l›yordu.

Bu yöntemle bas›m› yap›lan en es-

ki yap›tlar 764-770 aras›nda Japon ‹m-

paratoriçesi fiotoku’nun bast›rd›¤› Bu-

dac› Büyüler, 868’de Çin’de bas›lan ve

ilk bas›lm›fl kitap olarak bilinen “Elmas

Sutra” ve 932’den bafllayarak 130 cilt

halinde bas›lan bir Çin klâsik yap›tlar›

koleksiyonudur.

11. yüzy›la gelindi¤inde Çinliler ti-

po bask› sisteminin ilk modelini olufl-
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turdular. Art›k metni oluflturan flekil ve

harf kal›plar› yaparak bu kal›plar› bir-

den fazla iflte kullanabilmeyi amaçl›-

yorlard›. Bu harfleri çeflitli kimyasal ifl-

lemlerden geçirerek sertlefltiriyor, son-

ra metne göre dizip tekrar reçine ve

mum gibi maddelerin yard›m›yla birbi-

rine tutturuyorlard›. Oluflan bu basit

kal›ptan bask› yap›ld›ktan sonra harf ve

flekiller tekrar kullan›lmak üzere s›cakta

birbirinden ayr›flt›r›l›yordu.

Tarihin seyrinde bu yüzy›llardaki

yo¤un kavimler göçleri ile Çinliler’in

buraya kadar gelifltirdikleri bask› tekni-

¤i, Türklerle ve Mo¤ollarla beraber do-

¤u Avrupa’ya kadar tafl›nd›.

Avrupa’da matbaac›l›k Marco Po-

lo’nun Çin’de gördü¤ü ve büyük bir

ciddiyetle inceledi¤i a¤aç bask› blokla-

r›yla bas›m yöntemi (ksilografi) Avru-

pa’da 14. y.y.’da parflömenden kâ¤›da

geçiflle birlikte ortaya ç›kt›. Avrupa’da

bask› ilk önce dinî eserlerin bas›m›yla

bafllar. Oymac›l›¤›n da geliflmesiyle bir-

kaç sayfal›k ifller de bas›labilmektedir.

Tabi burada en büyük sorun harflerin

ahflap olmas› ve fazla tiraj yapamadan

da¤›lmas›d›r. Harfler daha sonra daya-

n›kl› metaller üzerinde denendi. Pirinç

veya tunçtan oluflan bask› harfleri kil

veya kurflun üzerine vurularak matrisi

oluflturuluyor, bunun üzerine de kur-

flun dökülerek klifle levha oluflturu-

luyordu.

T‹PO DO⁄UYOR

15. yüzy›lda bir kuyumcu ustas›

olan Gutenberg, bu zamana kadar ge-

liflen bask› ekipmanlar›n›n eksiklerini

bulmufl, o hatalar› gidererek flimdiki ti-

po tekni¤ini gelifltirmifltir. Gutenberg

sisteminde harfleri tek tek dökerek ha-

z›rl›yordu. Karakterin önce kal›b› haz›r-

lan›yor, bu kal›p belli bir düzende çev-

resini de kaplayacak flekilde kurflun ve-

ya pirinç dökülerek matris elde edili-

yordu. Matris tipo bask›da içine kurflu-

nun dökülüp harfin kabartma fleklini

ald›¤› ayr› ayr› harf kal›b›d›r. Matrisler

birden fazla kullan›labiliyorlard›. Yap›-

lan bu matrisler istenilen ifle göre elle

dizilir, kal›b› oluflturulur. Daha sonra

bu sat›rlar birlefltirilerek iflin tümünün

kal›b› ortaya ç›kar, bu kal›p üzerine de

kurflun alafl›m› dökülerek klifle levha

haz›rlan›r.

Burada Gutenberg harfleri ilk önce

tunçtan dökmüfl, fakat bu ka¤›d› del-

mifltir. Kurflun kulland›¤›nda ise bask›

yap›ld›kça harflerin çok çabuk ezildi¤i-

ni görür. Bunun üzerine kurflun alafl›-

m› dedi¤imiz, içinde kalay ve antimu-

an’›n da bulundu¤u kar›fl›m› ortaya ç›-

kar›r.

Haz›rlanan bu kal›plar›n vidal› ve

metal basit presler yard›m›yla ka¤›da

bask›s› yapt›r›l›yordu. Klifle kal›p yüzeyi-

ne mürekkep sürülerek bu ahflap pres-

lerden yeterince s›k›flt›r›larak bask› ka-

¤›da geçiriliyordu.
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19. yüzy›l›n sonlar›na kadar bu sis-

tem makineleflerek devam etti. Art›k is-

ter tabaka, ister bobin ka¤›da h›zl› bas-

k› yapabilen mekanik bask› makineleri

yap›ld›.

1900’lerin bafl›nda ise matbaac›l›k-

ta yeni bir devir aç›ld›. 1904 y›l›nda of-

set bask› tekni¤i Amerikal› Ira W. Rubel

taraf›ndan bulundu. ‹lerleyen y›llardan

günümüze kadar ofset teknolojisi çok

geliflti ve günümüzde dijital bask› dedi-

¤imiz teknolojiye kadar ulaflt›. Bu gelifl-

mede bilgisayar teknolojisinin çok etki-

si oldu. ‹lk zamanlar ofset haz›rl›kta ve

matbaa makinelerinin kumanda k›s›m-

lar›nda kullan›lan bilgisayarlar, flu an-

da sektörün vazgeçilmez parças› ol-

mufltur. Bundan sonra tarihi seyrinden

s›yr›larak flu anda matbaac›l›k teknolo-

jisi, bask› teknolojisinin çeflitlili¤i ve bu-

na ba¤l› olarak yan sektörlerle ilgisini

inceleyebiliriz.

‹nsan ihtiyaçlar›ndaki s›n›rs›zl›¤a

karfl› bask› teknolojisi de sadece ofset-

te kalmam›fl, insanlar›n tüm yöndeki

bask› ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için çeflitli

bask› yöntemleri ortaya ç›km›flt›r.

Bask› tekniklerini günümüzde 6

ana gruba ay›rabiliriz.

1. Tipo (Yüksek) bask›

2. Serigrafi (Elek) bask›

3. Ofset bask›

4. Flekso bask›

5. Tifdruk (Çukur) bask›

6. Dijital Bask›

1. T‹PO (YÜKSEK) BASKI

Teknik bak›mdan ilk bulunan sis-

tem oldu¤undan yukar›da da geliflimi

anlat›lm›flt›. Yüksek bask› denmesinin

sebebi bas›lacak yerlerin ana kal›p göv-

desinden bir miktar yüksekte olmas›-

d›r. Genelde kullan›lan sistemi ile anla-

tacak olursak, mürekkep merdane sis-

temi, kal›p flasesi ve kâ¤›t kazan›ndan

oluflur. Altta gidip gelen kal›p flasesi ilk

önce bafltaki mürekkep merdanelerin-

den yüzeyine yeterince mürekkebi al›r.

fiase gidip gelme hareketinde mürek-

kebi al›p dönüflünde kâ¤›t kazanda tu-

tulmufl silindirin üzerinden dönerek

gitmesiyle kâ¤›da bask›y› gerçeklefltirir.

Geliflimi içinde elle bask›dan, mo-

tor ve buhar gücüyle çal›flan, yar›

elektronik h›zl› makinelere kadar çeflit-

leri vard›r. Buna ba¤l› olarak dizgi ve

foto¤raf bask› ifllemleri geliflmifltir. Diz-

gi için çeflitli makineler, foto¤raf bask›-

s› için de klifle yöntemi kullan›lm›flt›r.

Örne¤in günlük bir gazetede harflerin

elle kumpaslarda dizilip, kal›plar›n

oluflturulmas› iflinde 10-15 kifli çal›fl›r-

ken, dizgi makineleriyle bu say› 3-4 ki-
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fliye inmifltir. Foto¤raf bask›lar›nda ise

klifle yöntemi belli bir kaliteye kadar ifl

görmüfltür. Kliflesi çekilecek foto¤raf ilk

önce foto¤rafik yöntemlerle tramlana-

rak filmi çekilir. Klifle, bu traml› film kli-

fle makinesinde, üzerinde özel bir kat-

man (emülsiyon) bulunan kurflun lev-

ha üzerine tekrar foto¤rafik ve kimya-

sal yöntemlerle ifl olan yerlerin yüksek-

te, ifl olmayan yerlerin çukurlaflmas›

sa¤lanarak yap›l›r. 

fiu anda bu sistemde genellikle faz-

la incelik istemeyen, az tirajl› ifller yer

yer bas›lmaktad›r. Pilyaj, perforaj, nu-

maratör, gofre ve kesim gibi ifllerde ise

hâlâ kullan›lmaktad›r.

2. SER‹GRAF‹ (ELEK) BASKI

Elek bask› denmesinin sebebi kal›-

b›n›n ipek, ipek özelli¤i gösteren pol-

yester  veya metal dokumalardan olufl-

mas›d›r. Bu dokuma metal veya ahflap

bir çerçeveye gerilmifl durumdad›r.

Doküman›n üzerine bas›lacak iflin kal›-

b›n›n al›nabilmesi için emülsiyon sürü-

lür. Foto¤rafik yöntemlerle iflin kal›ba

çekilmesiyle dokuman›n ifl olan yerle-

rindeki emülsiyon at›l›r, iflsiz yerlerde

emülsiyon kal›r. Yani ifl olan yerlerdeki

dokuman›n üzerinden emülsiyonun

sökülmesiyle (su banyosuyla) ve bura-

lardan mürekkep geçerek bask› ger-

çekleflir.

Serigraf kal›b› çerçevelerinden, yü-

zeyinde ufak deliklerin bulundu¤u ve

buradan vakumun yap›ld›¤› bask› ma-

sas›na monte edilir. Vakumla hava em-

mesinin amac› bas›lacak ifllerde malze-

menin vakumlu havayla çekilerek ma-

saya sabitlefltirilmesi ve kaymas›n›n en-

gellenmesidir. Bu masada inip kalkabi-

len bir mentefle sistemine ba¤lan›r. Ka-

l›b›n üzerine yeterince boya dökülür.

Kal›p indirilir, bas›lacak malzemenin

üzerine geldi¤inde, rakle ile üzerinden

boya bir taraftan bir tarafa yeterince

bast›r›larak çekilir. Böylece elek üzerin-

deki aç›k yerlerden boya alttaki malze-

meye geçer. Rakle, kulland›¤›m›z kal›-

ba ve ifle göre çeflitli boydaki ahflap ve-

ya metal sap› bulunan 1 cm kal›nl›¤›n-

da bir lâstiktir. Raklelerin uçlar›, bas›la-

cak malzemenin yüzeyinin yumuflak,

sertlik ve emicili¤ine göre çeflitli özellik-

ler gösterir.

Bas›lacak iflin cinsine göre çeflitli

s›kl›kta ve özellikte dokuma çeflidi var-

d›r. Serigrafi genelde yar› otomatik ma-

kinelerde yap›ld›¤› gibi, tam otomatik

makineler de kullan›lmaktad›r. Bask›

kalitesi olarak, traml› ifllerde 35’lik
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tramdan 60’l›k trama kadar bask› yapa-

bilir. Elek bask› tekni¤inin en önemli

özelli¤i, di¤er bask› tekniklerinde bas›-

lamayan ifllerin bask›s›n›n yap›lmas›d›r.

Polyester, deri, cam, ahflap, kumafl,

metal vb. gibi maddelere ve çeflitli

özellikteki yüzeyler üzerine bask› yapa-

bilmesidir.

3. OFSET BASKI

Ofset bask›da, sistem; suyun ya¤

ile (mürekkep içerisindeki) birbirine ka-

r›flmama prensibine dayan›r. Ofset ka-

l›plar› çok çeflitlilik gösterir. Çeflitli me-

tallerden veya metal katmanlar›ndan

yap›lm›fl olanlar› vard›r. Genelde ofset

kal›plar›nda bas›lacak görüntü ile iflsiz

alanlar aras›nda yükselti fark› yoktur.

Bunun yan›nda kuru ofset dedi¤imiz

sistemlerde kal›pta bas›lacak yerlerin

yüksek oldu¤u (tipo sistemi gibi) kal›p-

lar da vard›r. Günümüzde büyük ço-

¤unlukla ›fl›¤a duyarl› hâle getirilmifl

alüminyum kal›plar kullan›l›r.

Bas›lacak ifl foto¤rafik yöntemlerle

üzerinde emülsiyon bulunan kal›ba çe-

kilir. Kal›b›n banyosunda ifl olan yerler-

de emülsiyon kal›r, di¤er yerlerdeki

emülsiyon sökülür. Emülsiyon sökülen

yerlerde kal›b›n fabrikasyon yap›m›nda
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kazand›r›lan gren çukurcuklar› dedi¤i-

miz su alabilen mikro çukurcuklar var-

d›r. ‹fl olan yerlerde kalan emisyon ise

ya¤ özelli¤i gösterir. Ofset sisteminde

ana sistemi merdane ve kazan dedi¤i-

miz büyüklü-küçüklü silindir mekaniz-

malar›ndan oluflur.

Kal›p, kal›p kazan› denilen silindire

monte edilir. Bu silindirin yüzeyine ka-

l›b› nemlendirecek ve mürekkep vere-

cek, su ve mürekkep merdaneleri var-

d›r. Kal›p yüzeyi ilk olarak su merdane-

leriyle nemlendirilir. Tabi ki burada ifl

olan yerlerde suyu iten ya¤ özellikli

emülsiyon yüzeyinden dolay› su o k›-

s›mlara ulaflmaz. Ard›ndan kal›p yüzeyi

mürekkep merdaneleriyle temas eder.

Burada ifl olmayan yerlerde su oldu-

¤undan ve mürekkebin ya¤ bazl› özel-

li¤inden dolay›, mürekkep yaln›zca iflin

görüntüsünün oldu¤u emülsiyona te-

mas eder. Kal›p yüzeyinde iflin görün-

tüsü düzdür. Bu görüntü bir alttaki, 3

mm kal›nl›kta sert olmayan kauçu¤a,

yani kauçuk kazan›na iletilir. Kauçuk

üzerinde görüntü terstir. Bask›, kauçuk

kazan› ile bir alttaki bask› kazan› aras›n-

da gerçekleflir.  Kâ¤›t bu iki kazan ara-

s›ndan geçerken kauçuk üzerindeki ifl,

kâ¤›da geçer. Böylece bask› gerçekle-

flir.

Ofset bask› makineleri günün ihti-

yaçlar›na göre geliflme göstermifllerdir.

A4 bask›s› yapabilecek küçük ofsetten,

bir anda 48 gazete sayfas›n› 4 rengi de

basabilecek bir fabrikay› and›ran sis-

temlere kadar çok çeflitlidir.

Burada k›saca Web ofsetten de

bahsetmek istiyorum. Bu sisteme rota-

tif ofset bask› sistemi de denir. Bu bas-

k› sisteminde bobin kâ¤›t kullan›l›r. Çift

tarafl› bask› yap›l›r ve kâ¤›t yine bobin

olarak makineyi terkeder veya makine-

nin ç›k›fl k›sm›nda k›rma katlama ünite-

si mevcutsa katlanarak say›l›r ve istif

edilir. Genelde çok tirajl› ifllerde kulla-

n›l›r. (Büyük tiraj› olan gazeteler v.s.)

4. FLEKSO BASKI

Flekso kal›p sistemi tipoya çok ben-

zemektedir. Bas›lacak ifl, kal›b›n gövde-
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sinden belli bir yüksekliktedir. Kal›b›

lastik veya benzeri cyrel maddesinden

oluflur. Lâstiks özelli¤inden dolay› ko-

layca bükülebilir. Sisteminde de kal›p,

kal›p kazan› denilen silindire monte

edilir. Buradan temas eden mürekkep

merdanelerinden yüksekte kalan k›s›m-

lar› mürekkep al›r. Alttaki bask› kazan›

ile aras›ndan geçen malzeme üzerine

görüntüyü iletir. Mürekkebi di¤er sis-

temlerdeki mürekkeplerden daha ak›-

c›d›r. Bu yüzden malzeme üzerine ho-

mojen ulaflamayan mürekkepten dola-

y› ifl yüzeyinde ton fark› genelde gözle

görülecek derecede fazla olur. Bu sis-

tem ge-

n e l d e

n a y l o n ,

m e t a l

v e y a

f a z l a

h a s s a s

o l m a -

yan am-

b a l a j

b a s k › l a-

r › n d a

k u l l a n ›-

l›r.

Bunun yan›nda fotopolimer kal›p-

lar dedi¤imiz kal›plarla bu sistemde in-

ce çizgiler ve hatta 54’lük trama kadar

da ifl yap›lmakta ve yukar›da sözünü

etti¤imiz olumsuzluk biraz daha azalt›-

larak daha kaliteli ifl almak mümkün-

dür.

Fleksoda ço¤unlukla bobin kâ¤›t

ve folyeler üzerine bask› yap›l›r.

5. T‹FDRUK (ÇUKUR) BASKI

Tifdruk’ta kal›p yüzeyinde bas›lacak

yerler çukurdad›r. Bu çukurluk 1mm’-

den daha azd›r. Çeflitli kal›p çeflitleri ve

kal›p alma yöntemleri vard›r. Bask› sis-

teminde kal›p bir mürekkep haznesin-

den tüm kal›ba direk mürekkep al›r.

Yaln›z çukurda kalan yerlerin görüntü

olmas› nedeniyle yüzeydeki mürekkep,

hassas bir s›y›rgaçla al›n›r. Sözünü etti-

¤imiz kal›p kazan› ile temas hâlindeki

ikinci bir kazan aras›ndan geçen mal-

zeme üzerine görüntü iletilir. Kal›p al-

ma ifli di¤er sistemlere göre zor ve pa-

hal›d›r. Avantaj olarak, bir kal›b›n mil-

y o n

ü z e r i n-

de bas-

k› yapa-

b i l m e s i-

dir. Bu

y ü z d e n

d e v a m l ›

y ü k s e k

tirajl› ifl

k a p a s i-

t e s i

o l a n

matbaalar taraf›ndan tercih edilir.

6. OFSETTE SON DAK‹KA HABERLER‹...

VE ASRIN BULUfiU D‹J‹TAL BASKI

Matbaac›l›kta bask› ifllerinde opera-

törü en çok zorlayan su-boya dengesi-

nin ayarlanmas›d›r. Çünkü su hem bo-

yay› hem de ka¤›d› etkilemektedir. Ma-

kineniz ne kadar mükemmel olursa ol-

sun, ayarlar›n›z ne kadar tam yap›lm›fl
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olsa bile, su özellikle lif yap›l› (III. ha-

mur, I. hamur v.b.) ka¤›tlar›n ebad›n-

da çok az da olsa açma yapabilmekte-

dir. Çok h›zl› makinelerde ise mürekke-

bin çabuk kurumamas›, üst üste gelen

bask›larda bask›y› di¤er yüze geçirme

gibi problemler meydana getirmifltir.

Bu olumsuzluklar› kald›rmak için suyun

çabuk kurumas› için suya alkol kar›flt›-

r›lmas› ve çabuk uçmas› sa¤lanmaya

çal›fl›lm›flt›r. Bask›da birçok iyilefltirme-

ler getirmesine ra¤men bu da insanla-

r› yüzde yüz tatmin etmemifltir.

Hem görüntü kalitesini artt›racak

hem de su kullanmadan bask›y› ger-

çeklefltirebilecek sistem gelifltirme çal›fl-

malar› yap›lm›flt›r. Bu çal›flmalarda da

büyük ilerlemeler olmufltur. Kuru ofset

diye bilinen (sistemde suyun kullan›l-

mad›¤›) sistemler bulunmufltur. Fakat

bu sistemler de tire ifller çok güzel so-

nuçlar vermifl, kaliteyi ve tiraj› artt›rma-

s›na ra¤men yar›mton (traml›) ifllerin

bask›s›na izin vermemifltir.

Yüzy›l›m›z›n son çeyre¤inde Japon

TORAY firmas›n›n gelifltirdi¤i ve genel-

de TORAY Susuz Ofset Kal›p diye bili-

nen suyun tamamen ortadan kald›r›l-

d›¤› sistem gelifltirilmifltir. Bu kal›plar›n

özelli¤i bask› kalitesinin art›r›lmas› ve

bask› tiraj›n›n yüksek olabilmesidir.

80’lik tram› rahatl›kla elde edip basabil-

mektedir. Tek dezavantaj› ise ortamda-

ki toz ve küçük çiziklerden çabuk etki-

lenmesi gibi kullan›fls›zl›¤›d›r. Önümüz-

deki y›llarda büyük ihtimalle ofset bas-

k› sisteminde su tamamen ortadan kal-

karak, 80’lik, 100’lük traml› ifller rahat-

l›kla bas›labilecektir.

Ofset teknolojisinin eksiklikleri Diji-

tal bask›y› do¤ruyur...

Masaüstü yay›nc›l›kla u¤raflanlar›n

en büyük problemlerinden birisi;

CMYK  renklerin bask›da, ekranda gö-

ründü¤ünden farkl› ç›kmas›. Bu prob-

lemin sebeplerinden birisi, ofset bask›-

n›n ve kâ¤›d›n fiziksel niteli¤idir. Bir

baflka neden ise, boya. Boya, ofset tek-

nolojisinde, bask› esnas›nda su veya al-

kol ile karfl›lafl›yor. Bu kaynaflma, her

ne kadar son model makinelerde en

aza indirgenmiflse de hâlâ var. Boya-

n›n s›v› ile etkileflim içine girmesi, boya-

n›n kutusunda iken gördü¤ümüz canl›

rengini solduruyor.

Photoshop’ta görüntüyü çok bü-

yüttü¤ünüzde ne görüyorsunuz? Pik-

seller yanyana dizilmifl de¤il mi? Piksel-

ler irileflmifl, renkleri da belirgin. Peki,

bas›l› bir foto¤raf› hiç büyüteç alt›nda

incelediniz mi?

Gördü¤ünüz noktac›kl› (rozet dedi-

¤imiz çiçe¤imsi bir desen, bugünkü of-

set teknolojisinde kullan›lan halftone-

screen’den kaynaklan›yor.

Dijital Bask› (‹ndigo ve Zeicon)

Film ç›k›fl al›rken, imagesetter’›n

içindeki laser tabanc›s›n›n ›fl›nlamas›n›

yönlendiren Lpi ve Dpi de¤erleri,  yu-
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kar›da bahsetti-

¤imiz bu dese-

nin (Tram aç›la-

r›) oluflmas›n›

sa¤l›yor. Hare-

ket edilen ele-

man ‘nokta’ oldu¤u için, noktalar ara-

s›nda boflluklar meydana geliyor. Bu

yüzden, piksellerdeki renk, kay›pl› ola-

rak simule ediliyor. Ancak geliflen tek-

noloji ile ‹ndigo ve Zeicon’da oldu¤u

gibi, Contone-screen yap›da bir bask›

yayg›nlaflt›¤› zaman –Ülkemize bu tek-

noloji bir kaç firma taraf›ndan transfer

edilmifl durumda– bu problemde tari-

he kar›flacak. Ayn› zamanda bu tekno-

lojide (dy-sub) boya-su etkileflimi yok.

Üstelik bu teknolojilerin baz› modelle-

rinde CMYK renklere Orange, Green

ve Violet eklenerek 7 renkli bir skala

üzerinden bask› yap›l›yor.

Bütün bunlar yeni yeni duydu¤u-

muz, birço¤umuzun nas›l birfley oldu-

¤unu bile bilmedi¤imiz matbaac›l›kta

devrim olabilecek Dijital Bask› devrine

girdi¤imizi gösteriyor.

Dijital bask›da, geleneksel ofset

bask›da kulland›¤›m›z iki vazgeçilmez

unsurun, film ve kal›b›n ortadan kald›-

r›lmas›, bilgisayar ortam›ndan direk ka-

¤›da -ofset boyalar›yla- yap›lan bu bas-

k› sistemi çok yak›nda hepimizin vazge-

çemeyece¤i bir teknoloji olacakt›r.

Matbaac›l›k sektörü için gerçekten

bafl döndürücü bir olay...

Bas›lacak iflin istenilen adette bas›-

labilmesi, belli aral›klarla ayn› iflin belli

yerlerinde de¤ifliklik yapabilmesi, çok

süratli ve kaliteli olmas›, bu yeni bask›

tekni¤inin önünün epey aç›k oldu¤u-

nu gösteriyor. Bask› alan› olarak A4,

A3, 50x70cm, 32x270 cm gibi ebatla-

r› mevcut.

B‹LG‹SAYAR DÜNYASINA G‹R‹fi

Bilgisayar Nedir?

Bilgisayar, 4 temel aritmetik ifllemi

ve mant›ksal karfl›laflt›rmalar› son dere-

ce h›zl› yaparak, bunlardan sonuçlar

ç›karabilen elektronik makinelerdir.

Bilgisayar; girilen bilgileri al›r, ifller
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ve bunlardan sonuçlar üretir. Ayn› za-

manda bu bilgileri, istendi¤i kadar sak-

layabilir. Girilen (ham) bilgilere veri de-

nir. Bilgisayar›n alabildi¤i, iflleyebildi¤i,

sonuç üretebildi¤i ve saklayabildi¤i

herfley veridir.

Bilgisayar› yaflam›m›zda vazgeçil-

mez yapan 3 önemli madde vard›r.

• Aritmetik ve mant›k ifllemlerini

son derece h›zl› yapmalar›,

• Çok miktarda bilgiyi hiç unutma-

dan saklayabilmeleri,

• ‹nsan hayat›nda geçmiflten gü-

nümüze kadar yap›lagelen iflleri

kolaylaflt›rmalar›, çok h›zl›, gü-

venli ve hatas›z yapabilmeleri.

Bilgisayar›n Çal›flma Sistemi

Bilgisayar, bir merkez ifllem birimi,

bellek (iç bellekler, d›fl bellekler) ve kul-

lan›c›yla ba¤lant› sa¤layan kullan›c› ara

birimlerinden oluflur. Bu sisteme so-

nuçlar›n bas›ld›¤› bir ç›k›fl birimini de

dahil edebiliriz.

Merkez ‹fllem Birimi (CPU)

Gerekli matematik ve mant›k ifllem-

lerini yerine getirerek girilen verileri

düzenler, k›yaslar ve yeni veriler türe-

tir.

Bellek:

Verilerin saklanabildi¤i birimlere

bellek denir. ‹ki çeflit bellek vard›r.

1. ‹ç bellek

2. D›fl bellek

1. ‹ç bellek de kendi aras›nda ikiye ay-

r›l›r:

a). ROM (Read Only Memory)

ROM Belle¤i ya da “Yaln›z Okuna-

bilen Bellek”de denir. ROM bellekte bir

bilgisayar›n en basit bafllang›ç ifllemle-

rini yapabilmesi için gerekli kodlar sak-

lan›r. Baz› bilgisayarlar›n iflletim sistemi

denen ana etkinlik program› da ROM

içindedir. ROM’ daki bilgiler de¤ifltirile-

mez; sabittir, bilgisayar sistemi her ye-

niden çal›flt›r›ld›¤›nda ROM’unda kay›t-

l› bilgi ve emirleri “hat›rlar” ve ifllemleri

bafllat›r.

b). RAM (Random Access Memory)

RAM belle¤i ya da “Rastgele Eriflim-

li Bellek” de denir. RAM çok büyük bir

mant›k kap›lar› ve iletiflim yollar› matri-

sidir. Merkez ifllem biriminin çal›flmas›

için do¤rudan gerekli veriler bu ortam-

da saklan›r.

RAM silinebilir, yeni veriler alabilir,

eskilerini “unutabilir.” Sistem kapat›ld›-

¤›nda ise tamamen silinerek boflal›r.

RAM’›n bu özelli¤i, üretilmifl bilgile-

rin saklanmas› ve program kodlar›n›n

korunmas› için baflka bir bellek sistemi-

ni gerekli k›lar. ‹flte bunlar d›fl bellek

sistemleridir.

2. D›fl Bellek:

Bu sistemler disket, harddisk, optik

disk, manyetik bant gibi elektrik sinyal-

lerini saklayabilen ortamlardan oluflur.

Bu ortamlar da silinebilir ve de¤ifltirile-

bilir, ancak sistem kapat›ld›¤›nda eski

verileri saklar ve onlar arac›l›¤›yla sis-

tem, tekrar çal›flt›r›ld›¤›nda daha önce-

ki bilgileri hat›rlar.

Kullan›c› Arabirimleri

Bilgisayara d›flardan veriler girilme-
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sini sa¤layan klavye, mause gibi araç-

larla bilgisayar ortam›nda olup bitenler

hakk›nda kullan›c›ya bilgi veren ekran

ve hoparlör gibi birimlerden oluflur.

Grafik, tasar›m, veritaban› olufltur-

mak ve dizgi yapmak için önce bilgisa-

yar›m›za kullanaca¤›m›z programlar›

yüklememiz gerekir. Genellikle bu

programlar dünyaca ünlü yaz›l›m fir-

malar›nca  haz›rlanm›fl programlard›r.

(Microsoft, Adobe, Macromedia gibi.)

Bilgisayar›m›zda grafik, tasar›m yapa-

caksak; QuarkXpress, Freehand, Ado-

be Photoshop gibi programlar›n bilgi-

sayar›m›z›n belle¤inde bulunmas› ge-

rekir. Bu programlar bilgisayar›n d›fl

bellek birimlerinde saklan›r. Sistem ça-

l›flt›r›ld›¤›nda merkez ifllem birimi (CPU-

Central Processing Unit) d›fl bellekler-

den içerdikleri bilgi hakk›nda bir dö-

küm ister ve bunu ekra-

na yans›t›r. Bu döküm

(Directroy) bir kitab›n

içindekiler bölümüne

denktir. Kullan›c›ya d›fl

bellekteki (bundan sonra

k›caca “disk” diyece¤iz)

bilgi malzemesi hakk›nda

k›sa bir bilgi verir. Kulla-

n›c› bundan sonra çal›fla -

ca¤› program› açar.

Bilindi¤i gibi bilgisayarlar 1 ve 0’a

dayal› bir kodlama sistemiyle çal›flan

elektronik düzeneklerdir. 1 “ak›m var”,

0 “ak›m yok” anlam›na gelir. Bilinen

bütün simge, iflaret, harf, say› ve bafl-

ka tür bilgi birimleri yeteri kadar 1 ve

0’dan oluflan bir kodlama sistemiyle

ifade edilebilirler. ‹flte d›fl bellekte bu

flekilde depolanan program CPU tara-

f›ndan RAM belle¤e aktar›l›r. Bu ifllem

s›ras›nda “disk”ten gelen komutlara

göre CPU taraf›ndan Ram belle¤e akta-

r›l›r. Bu ifllem s›ras›nda “disk”ten gelen

komutlara göre CPU, RAM bellekte bir

dizi mant›k kap›s›n› etkinlefltirerek bir

çeflit “mant›ksal ifllem yollar›, kap›lar› ve

kavflaklar›ndan oluflan bir flehri”

RAM’in ham ortam›na kurar. Bu flehrin

sakinleri 1 ve 0 ‘dan oluflan elektrik sin-

yalleri ya da “bilgi bitleridir.” Onlar an-

cak kendileri için öngörülmüfl yollar-

dan ve kavflaklardan istenen adreslere

(RAM adresleri) gidebilir. Ça¤r›ld›klar›n-

da istenilen di¤er bir adrese ya da

CPU’ya gitmek zorundad›rlar. Bunun

için onlara yine baz› yol ve kavflaklar

öngörülmüfl; baz›lar› da “trafi¤e kapa-

t›lm›flt›r.”

Kullan›c› RAM’a yüklen-

mifl ilgili program ile bilgi-

sayar ortam›nda (ya da bu

“RAM flehrinde”) bir sayfa

o l u fl t u r u r . Çeflitli karakter

tip ve büyüklüklerini seçe-

rek metnini dizer bu metni

sayfa içinde diledi¤i biçim-

de ve tekrar tekrar yerleflti-

rerek tasar›m›n› tamamlar.

Bu esnada ekran kendisine

son durum hakk›nda sürekli bilgi verir.

E¤er sistem WYSIWYG “vizivig” oku-

nur; anlam›: What You See Is What

You Get: “Ne görürsen onu al›rs›n” ise

ekranda, ç›k›flta elde edilecek sayfan›n

ayn›s› olan bir görüntü yans›r.
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Gerekli ifllemler bitince kullan›c›

sayfas›n› ç›k›fl ünitesinde “basar”. Ç›k›fl

üniteleri bir strboskop lâmbas› ya da la-

ser ›fl›n› yard›m›yla bilgisayardan gelen

sinyalleri bir kâ¤›t ya da film üzerinde

bas›lm›fl görüntüye dönüfltürür.

Son y›llarda yukar›da sözünü etti¤i-

miz elektronik yay›nc›l›k donan›m› o

derece küçülmüfltür ki, gerekli bilgisa-

yar, disk ve ç›k›fl birimi gibi düzenekle-

rin hepsi orta boy bir yaz› masas› üze-

rine s›¤abilir. Böyle küçültülmüfl sis-

temler “Masa Üstü Yay›nc›l›k” (Desktop

Publishing, DTP) sistemi olarak an›l›r.

MASAÜSTÜ YAYINCILIK SÜREC‹:

Minimum Sistem:

Bir Masa üstü Yay›nc›l›k (MÜY) siste-

mi en basit haliyle bir bilgisayar (moni-

tör, klavye, mause olan), en az 300

dpi’lik çözünürlü¤e sahip yaz›c› ve ilgi-

li yaz›l›mlardan oluflur. Bir kiflinin kul-

land›¤› ve bir masan›n üzerine yerleflti-

rilmifl böyle bir sistemden; daha yetkin

daha sofistike araçlar›n kullan›ld›¤› ve

uzmanlaflm›fl kullan›c›lar› içeren sistem-

lere kadar uzan›r.

Basamaklar:

Yay›n sürecini basamak basamak

inceledi¤imizde her bir basamakta se-

çilebilecek bir dizi yaz›l›m ve donan›m

seçene¤i karfl›m›za ç›kar. Her basama-

¤› ayr›nt›l› olarak inceleyece¤iz. fiimdi

yay›m sürecinin içinden k›saca geçe-

lim.

Yay›n süreci bir flahs›n ya da bir ku-

ruluflun yay›nlamaya niyet ettikleri fleyi

tan›mlamalar› ve bu projeye iliflkin bir

zaman çizelgesi belirlemesiyle bafllar.

Biz bu çal›flmada yay›m ile nihai flekli

ka¤›t veya benzeri bir ortama bask› yo-

luyla geçirilen yay›nlar› kastetmekteyiz.

Son y›llarda yabanc› yay›nlarda karfl›-

laflt›¤›m›z video yay›mc›l›¤› CD yay›nc›-

l›¤› gibi ifadelerde ki yay›nlar - her ne-

kadar benzer süreçler kullan›l›yor ise

de bu çal›flman›n kapsam› d›fl›nda tu-

tulmufltur. Ard›ndan yazarlar metni

olufltururken tasar›mc›lar da sayfa dü-

zeni hakk›nda kafa yormaya bafllar. Ba-

sit bir sistemde bu iflleri yapanlar ayn›

kifli olabilir ama ideal bir ortamda bu

ayr›m›n varl›¤› kaliteyi art›r›r. Yazar uz-

man oldu¤u konuda yo¤unlafl›r ve bir

basit kelime ifllemci kullanarak metnini

girer. Geliflmifl bir bir sistem kullan›l›-

yorsa yazar bir dosya da¤›t›c›s›n›n ana

belle¤inde sakl› dosyalara eriflebilece¤i

gibi kendi yazd›klar›n da o belle¤e ata-

bilir. 

Grafikerler yazardan alacaklar› tek-

nik bilgi ile haz›rl›¤a bafllar ve resim ifl-

leme veya çizim programlar›ndan ya-

rarlanabilirler. Burada kullanaca¤›n›z

program› do¤ru seçmek çok önemli-

dir. Çünkü günlerce u¤raflt›¤›n›z o gü-

zelim çal›flmalar›n›z› hiç kimsenin kul-

lanmad›¤› bir programla yapabilir ve

film ç›k›fl›n› yapt›ramayabilirsiniz.

Tasar›m›n›zda kulland›¤›n›z çember

grafi¤i haz›rlamak, bilgisayarda (Excel

gibi programlarda) bir kaç dakikal›k bir

ifllemken o aç›lar› elle hesaplamak ve

çizmek saatler alabilir. Gerekti¤inde
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daha önce haz›rlanm›fl ve haf›zaya at›l-

m›fl resim ve çizim örneklerini kullan›la-

bilir veya scanner kullan›larak, foto¤-

raf ve çizimleri bilgisayar ortam›na ak-

tarabilirsiniz. Tarad›¤›n›z resimler üze-

rinde Adobe Photoshop ve di¤er resim

iflleme programlar›yla hayal etti¤iniz

herfleyi yapabilir ve güzel tasar›mlar

yapman›n zevki ile saatlerinizi, günleri-

nizi b›kmadan bilgisayar›n›z bafl›nda

geçirebilirsiniz.

Yay›nda kullan›lacak görüntüler bir

video üzerinde kay›tl› da olabilir. Bu

durumda video karelerini bilgisayar or-

tam›na - gerekli donan›m› kullanarak-

aktarabilirsiniz. (Kameran›z uygun ise

direk bilgisayara da ba¤lanabilir.) Ve

yay›nda kullan›labilecek bir resim elde

edilir.

fiimdi yap›lacak ifl bu âna kadar

toplanan yaz›larla resimlerin bir sayfa

üzerinde birlefltirilmesi ifllemidir. Bu

amaçla, haz›rlanan veriler bir sayfa dü-

zenleme program›na; QuarkXpress,

Adobe PageMaker Macromedia Fre-

ehand v.b. programlara akrar›l›r.

Sayfa düzenlemeye geçmeden ön-

ce oluflturaca¤›n›z sayfan›n ebatlar›n›

belirlemeniz gerekir. Çünkü matba-

adan; “çal›flt›¤›n›z ebatlar bas›lacak kâ-

¤›da uymuyor.” uyar›s› gelince çal›flt›-

¤›n›z ebatlar› küçültmenin ne kadar

zor olaca¤›n›z tahmin edersiniz. Ve bu

s›k›nt›y› yaflamamak için  sürekli çal›flt›-

¤›n›z matbaac›n›zdan veya -kullanaca-

¤›n› kâ¤›t ebad› belli ise- kendiniz he-

sap ederek bilgisayarda çal›flaca¤›n›z

ölçüleri tesbit edebilirsiniz.

Böylece sayfa daha film ç›k›fl› yap›l-

madan matbaan›n bask› normlar›na

uygun duruma getirilir.

Sayfa tasar›m›yla u¤raflan kifli, yaz›

karakterlerini, bunlar›n büyüklüklerini,

resimlerin konaca¤› yerleri ve büyük-

lüklerini, renk kombinasyonlar›n› dile-

di¤ince de¤ifltirir. Ve bütün bu de¤iflik-

likler ekranda yap›ld›¤›ndan projeye ek

masraflar da yüklemez.

Masa Üstü Yay›nc›l›k El Kitab› 14



E¤er bask› öncesi ifllemler bir çok

kiflinin haberleflmesini ve dosyalar›n

paylafl›lmas›n› gerektiriyorsa; elektro-

nik haberleflme imkanlar›ndan (Fax-

Modem, Ayn› ortamda ise AppleTalk)

faydalan›labilir, do¤rudan bilgisayar-

dan yollanabilir. Dosya paylaflma s›ra-

s›nda ayn› programlar› kullan›yorsan›z,

programlar›n›z›n seri numaralar› çak›-

flabilir, bu yüzden çal›flamayabilirsiniz.

Bunu ise kulland›¤›n›z program›n çok

kullan›c›l› olan›n› sat›n alarak çözebilir-

siniz.

‹fl ç›k›fl almaya geldi¤inde günü-

müz Masa Üstü Yay›nc›l›k teknolojisi

bir dizi olanaklar sunar. Laser yaz›c›lar,

çeflitli renkli yaz›c›lar, yüksek çözümle-

meli dizgi makinalar›, çiziciler vs. ayn›

dosyan›n ç›k›fl›n› almak için kullan›labi-

lir. Fakat profesyonel kalitede bir renk-

li bask› yap›lacaksa Renk Ayr›m›na gi-

dilmesi ve bu ç›k›fllardan bask› yap›labi-

lecek bir matbaaya götürülmesi gere-

kir. Üretilen sayfa bir sunuda kullan›la-

caksa bir slayda veya bir saydama da

ç›k›fl al›nabilir.

Sonuç olarak bu teknolojileri kulla-

narak üretece¤imiz yay›n›n, daha etkin

ve h›zl› haz›rlanmas›n› ve nihai ürünün

daha mükemmel, daha gözal›c› olma-

s›n› sa¤layabiliriz.

fiimdi bu sürece daha yak›ndan

göz atal›m. Burada yay›n sürecini ana

bafll›klar alt›na inceleyerek, yay›n iflinin

eskiden nas›l yap›ld›¤›n›, yeni teknolo-

jinin neler getirdi¤ine ayr›nt›lara gir-

meden de¤inece¤iz.

Yazma ve Düzeltme

Binlerce y›ldan beri

yaz› ile kalem birbirle-

rinden ayr› düflünülme-

yen fleylerdi. Daktilo-

nun icad› ile bu ikiliye gölge düfltü. Bil-

gisayar›n ve kelime ifllemcilerinin ç›k-

mas› ile insanlar›n ço¤u kalem yerine

klavyenin tufllar›n› kullanarak yazmaya

bafllad›lar. ‹lk kelime ifllem programlar›

bile insanlar›n her zaman arad›¤› özel-

liklere sahipti. Art›k kullan›c› bir hata

yapt›¤›nda kâ¤›d› yeniden yazmak ye-

rine hatas›n› düzeltebilme, yazd›¤›

metni diske kaydedip gerekti¤inde is-

tedi¤i de¤ifliklikleri gerçeklefltirebilme

imkân›na sahip olmufltur.

Kelime ‹fllemciler

Bu alanda geli-

flen teknoloji, keli-

me ifllemcilerin gü-

cünü çok art›rm›fl-

t›r. Günümüzde herhangi bir kelime ifl-

lem program› yaz›lan metnin bir parça-

s›n›n kopyalanarak veya kesilerek bafl-

ka bir yere tafl›nmas›na, metnin bir
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parças›n›n baflka bir metinle de¤itiril-

mesine (Örne¤in, ‘metnin içindeki bü-

tün “MAC” kelimelerini “MAC’i” haline

getirmeye’) tablasyona, de¤iflik sayfa

boyutlar›na uymaya olanak verir. Ma-

cintosh’ta çal›flan basit kelime ifllemci-

lerde bile, yaz› karakterlerinin, büyük-

lüklerinin, stillerinin de¤ifltirilmesi

mümkündür. Daha geliflmifl program-

larda (Ms Word (MAC ve Windows)

bunlar›n yan› s›ra kayan bafll›k ekleme,

dipnot ekleme, dizin ç›karma, içindeki-

ler tablosu düzenleme, postalama (ma-

il merge: metnin içinde, de¤iflken olan

k›s›mlar› (ad-adres gibi) baflka bir yere

yaz›p ayn› metnin yaln›zca bu de¤iflik-

liklerle bast›r›lmas›n› sa¤lama ifllemi) gi-

bi özellikler de yer al›r. Ayr›ca bu tür

programlar bir çok dilde tireleme ve

heceleme (Chek Spelling. Bu kavram

için ‘yaz›m kontrolü ifadesi de kullan›l-

maktad›r) Kontrolü de yapabilmekte-

dir. Tireleme kontrolü ile program sat›r

sonlar›na tire yerlefltirip kelime bölme

ifllemini kendisi yapabilmekte, böylece

sayfa blokland›¤›nda daha çok kelime

yerlefltirip sayfan›n daha etkin kullan›-

labilmesi sa¤lanmaktad›r. Tireleme

düzgün çal›fl›yorsa kelimeler aras›ndaki

boflluklar›n çok art›p, sütun içerisinde

göze bat›c› bofl alanlar›n oluflmas› da

önlenir. ‹ngilizcedeki kimi programlar

bir sözcük da¤arc›¤›na sahiptir. Diye-

lim ki bir kelimeyi çok s›k kulland›n›z,

onun yerine seçebilecek bir terim ar›-

yorsunuz. O kelimenin üzerine tuflla-

yarak alternatiflerini görüntüleyebilirsi-

niz.

Türkçe’de kelime ifllemciler

Heceleme kontrolü ise kelimelerin

imlâ kurallar›na göre yaz›l›p yaz›lmad›-

¤›n› kontrol eder. Örne¤in; ‹stanbul

sözcü¤ü yanl›fll›kla Istanbul fleklinde

yaz›lm›flsa program bu sözcü¤ü kendi

sözlü¤ünde arayacak, bulamay›nca da

hatal› yaz›m uyaras› vercektir. K i m i

programlar do¤ru yaz›m›n ne olaca¤›-

na iliflkin tahminler de yapabilmekte,

istendi¤inde bu tahminle yanl›fl yaz›-

lan sözcü¤ü hemen de¤ifltirebilmekte-

dir. Bu çok yararl› özellik – biraz da

Türkçe’nin eklemeli bir dil olmas› yü-

zünden - maalesef henüz dilimizde uy-

gulanamam›flt›r. ‹ngilizce gibi, kelime

ifllem programlar›n›n yo¤un kullan›ld›-

¤› dillerde uygun program›n seçimi zor

olmayabilir. Ama Türkçe’de daha dik-

katli olmak ve afla¤›daki unsurlar› tetkik

etmek gerekir.

• Program›n menüleri (ve tercihan

el kitab›) Türkçe olmal›d›r.

• Program hem ekranda hem de

yaz›c›da ⁄¤ fifl ‹› gibi Türkçeye özgü ka-

rakterleri gösterebilmeli ve karakter ge-

niflliklerini düzgün hesaplayabilmelidir.

• Türkçe tirelemeyi (sat›r sonlar›na

“–” koyarak kelime bölmeyi düzgün ya-

pabilmelidir.

• Kelime seçme ve bul-de¤ifltir ifl-

lemlerini düzgün yapmal›, Türkçe ka-

rakterlerde hata yapmamal›d›r. Örne-

¤in program, “ince” sözcü¤ünün bü-

yük harflerle yaz›l›fl›n› ararken “INCE”

de¤il “‹NCE” yi aramal›d›r.

• S›ralama özelli¤i varsa düzgün s›-
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ralamal›, örne¤in c’den sonra ç’yi ge-

tirmelidir.

B i l g i s a y a r a

yaz› girmenin bir

di¤er yolu scan-

ner vas›tas›yla

bas›l› bir belge-

deki karakterleri taramad›r. Bilgisayar-

lar ilk ç›kt›¤›ndan beri bu konuda çal›fl-

malar yap›lmaktaysa da ilk olumlu so-

nuçlar son y›llarda elde edilmifltir. Ön-

celeri ancak özel yaz› karakterleri ile ya-

z›lm›fl metinleri taray›c›larla okumak

mümkün iken flimdi ayn› sayfan›n üze-

rindeki farkl› büyüklük ve fontlar› dahi

okunabilmektedir. Örne¤in OmniPage

gibi programlar sayfay› taray›p nerele-

rinde resim nerelerinde metin oldu¤u-

nu anlayabilmekte ve heceleme prog-

ramlar› sayesinde yanl›fl taranan keli-

meleri dahi düzeltebilmektedir. Bu tek-

noloji y›llard›r üretti¤imiz bilgi ve ya-

y›nlar›n bilgisayar ortam›na geçirilip

onlara kolayca eriflebilme imkân› verdi-

¤inden büyük potansiyel tafl›maktad›r.

Art›k eskimifl bir ansiklopedi bile bu yo-

lla taran›p, yeni de¤ifliklikler eklendik-

ten sonra yeniden bast›r›labilmektedir.

Fakat bu teknolojinin Türkiye’deki

kullan›m›nda birtak›m zorluklar bulun-

maktad›r. Ço¤u OCR sistemi Ç, ⁄, ‹ gi-

bi harfleri tan›mamaktad›r. Baz› prog-

ramlara yeni karakterleri ö¤retmek

mümkündür fakat, örne¤in Türki-

ye”’deki Ç’nin kuyru¤una iliflkin bir

standart olmad›¤›ndan ve büyük harf-

lerin aras›nda noktal› olanlar oldu¤un-

dan hatal› okuma daha çok olmakta-

d›r. Örne¤in; üst sat›rda C, alt sat›rda ‹

varsa, program üst sat›rdakini Ç, alt sa-

t›rdakini I fleklinde okuyabilmektedir.

Türkçe’de imlâ kontrolü (heceleme)

yapan programlar›n geliflmemifl olmas›

da bu yöntemin Türkçe’de yayg›n ve

rahat kullan›m›na engel olmaktad›r.

(Recopnita Plus program›n›n bu sayd›-

¤›n›z problemlerin çözdünü¤ü duy-

dum, bu konuda e¤er böyle bir çal›fl-

ma yap›ld›ysa bu büyük bir geliflme-

dir.)

Görüntü Tarama

Hepimiz, haz›rlad›¤›m›z yay›n› bir

foto¤raf veya resimle süslemek, güç-

lendirmek isteriz. Yak›n zamana kadar

bu ifllemi baflkalar›na yapt›rmak ve bu-

nun getirdi¤i zaman ve para maliyetle-

rini üstlenmek zorunda idik. Bu yüz-

den yay›nlar›m›z ço¤unlukla düz me-

tinlerden oluflan, görsel ö¤elere yer

vermeyen bir görünümdeydi. A m a

elektronik yay›nc›l›k, görüntülerin bilgi-

sayara aktar›lmas›n› çok kolaylaflt›rd›-

¤›ndan art›k bizden bir yay›n haz›rla-

mam›z istenildi¤inde düz metinden

oluflan bir çal›flma haz›rlamak zorunda

de¤iliz.

Bilgisayar kullanarak bir görüntüyü

(dia, negatif, foto¤raf, çizim, vb.) elekt-

ronik bir dosya hâline dönüfltürme iflle-

mi, görüntü tarama veya digitize etme

ad›yla an›l›r. Bu amaçla en çok kullan›-

lan âlet, taray›c›lard›r. Bir taray›c›, bir

bilgisayar ve uygun yaz›l›mla kâ¤›t

üzerindeki her tür görüntü bilgisayara
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aktar›labilir. Taray›c›lar›n kalitesini be-

lirleyen birçok unsur vard›r. Çözümle-

me yo¤unlu¤u (Dmin-Dmax), gri sevi-

yeleri tarayabilme yetene¤i, çeflitli dü-

zeltme tekniklerini kullanabilme yete-

ne¤i gibi.

MÜY alan›nda kullan›lan ço¤u tara-

y›c› en az 300 dpi’lik bir çözümlemeye

sahiptir. Scanner üreten büyük firmala-

r›n gerçek 8000 dpi’lik ve bunun üze-

rinde  dpi’de CMYK ve RGB tarama ya-

pan üst düzey ürünler de vard›r. Tara-

y›c›lar donan›m olarak hem MAC hem

de PC makinelerle çal›flabilir. Bu ürün-

ler ayn› zamanda enterpolasyon yapa-

rak çözümlemeyi art›rabilir. ‹yi bir tara-

y›c›dan en az 64 gri seviyesini taraya-

bilmesi de istenir. Ço¤u 256 gri seviye-

sini destekler. Bu tür Scannerlerde kali-

teli bir dia’dan %17 - %2666 kadar bü-

yültme-küçültme yap›labilir. E¤er dia

kullanma imkân›m›z var ise opak oriji-

nale göre herzaman dia tercih edilme-

lidir.

Bir de ön tasar›mlarda kullan›lacak

orijinallerin taranabilmesi için masaüs-

tü scanner gelifltirilmifltir. Üretici firma-

lar›n üretti¤i bu masaüstü dedi¤imiz

scannerler istedi¤iniz çözünürlükte ta-

ranacak olan orijinalleri tarayabilmek-

tedir. Buna karfl›l›k çok iktisadidir ayn›

zamanda kiflisel ve taslak uygulamalar›

için yeterli kaliteyi sa¤lamaktad›r.

Renkli resimler, slaytlara da çekildi-

¤inden, slayt taray›c›lar› da gelifltiril-

mifltir. Bir di¤er görüntü kayna¤› da vi-

deodur. Video kameralar, video oyna-

t›c›lar, video diskler bilgisayara ba¤la-

nabilir ve bu görüntüler dondurularak

bilgisayara aktar›labilir. Önce PAL ve

NTSC sistemini, bilgisayar›n grafik kar-

t›n›n format›na çevirecek bir kart bilgi-

sayara tak›l›r. Bu karta tak›lan video ci-

haz›ndan gelen görüntüler donduru-

larak 32 bit’e kadar renkli görüntü el-

de edilebilir.

Son olarak görüntü okuma arac› ile

compact disklerde sakl› haz›r resim ki-

tapl›klar› da kullan›labilir. fiu anda bin-

lerce haz›r foto¤raf ve çizim CD’lerde

oldukça iyi fiyatlarla pazarlanmaktad›r.

Ayr›ca e¤er bir iflletmenin kendine ait

resimleri çok yer tutuyorsa bunlar›

harddiskte saklamak yerine CD’ye kay-

detmek daha verimli olmaktad›r. Örne-

¤in, bir CD 650 MB’l›k bilgi almaktad›r.

(Bunun maliyeti ise yaklafl›k 25$’d›r.)
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CD kayd›nda yeni geliflmeler devam

etmektedir. En son geliflme ise; 650

MB kapasitesi olan bir CD’nin diyelim

ki 300 MB’n› doldurabildiniz, gerikala-

na daha sonra kay›t yapamiyordunuz.

Art›k bofl kalan 350 MB’l›k yere de ka-

y›t yapabilen “Multisession” özelli¤i

olan CD Writer’ler üretilmeye bafllan-

m›flt›r.

B‹R DOKÜMANIN HAZIRLANMASI ve

F‹LME GÖNDER‹LMES‹NDE B‹L‹NMES‹

GEREKENLER:

1. ‹flin ebad› ve ka¤›t tabakas› ile

oran› (firesiz)

2. Bas›lacak ka¤›d›n cinsi (tram için)

3. Ka¤›d›n k›r›m say›s›

4. Bask› tekni¤i

5. Ciltlenme biçimi

6. Doküman›n programdaki ölçüsü

7. Renk say›s›

1. Grafik Aflamas›

• Grafiker veya bask› sorumlusu ar-

kadafl›n, bilgisiyarda çal›fl›lacak ölçüle-

rin tesbit edilmesi s›ras›nda mutlaka

koordineli çal›flmas› ve bilgisiyarda çal›-

fl›lacak ölçüyü çok iyi hesap etmesi ge-

rekir. Bafltan ölçüleri yanl›fl çal›fl›lan

iflin; tekrar düzeltilmesi, kaymalar›n,

sayfa mizampaj›n›n ve herfleyin tekrar

elden geçirilece¤inin düflünülmesi ge-

rekir. Tabi bunun getirece¤i zaman,

para ve en önemlisi müflteri kaybettire-

bilece¤i hiç unutulmamal›d›r.

Ölçü belirleme iflini sürekli çal›flt›¤›-

n›z matbaac›n›zdan da ö¤renebilirsi-

niz. Tabi bu, iflin en pratik ve en sa¤-

lam flekli diye de düflünebilirsiniz. Da-

ha önce yap›lan ifllerinizin ayn›s›n› çal›-

flacaksan›z ifliniz daha da kolay demek-

tir.

Broflür v.s. di¤er belgelerimizin

ebatlar›n› belirlerken Revoltal› bask›

yapt›rabilece¤inizi de düflünerek ona

göre haz›rl›k ta yapabilirsiniz. Örne¤in;

sto¤unuzda sadece 70x100 ebad›nda

kâ¤›t kalm›fl olabilir veya sürekli çal›flt›-

¤›n›z matbaan›z›n makinesi

70x100’dür. Ama sizin haz›rlamak iste-

di¤iniz iflin ebatlar› ise 50x70 ebad›n-

da kâ¤›da uygun. ‹flte flimdi Revoltal›

bask› devreye girer ve size bir tabaka

ka¤›ttan iki forma ç›kartma imkan› ve-

rir. Yani kâ¤›d›n ilk yüzüne önlü arkal›

bask› yap›l›r ve kâ¤›t “yan› üzerine çev-

rilerek (revoltal›) ayn› plaka ile tekrar

arka yüzü bask›ya sokulur. Sonra kâ¤›t

tam ortadan kesilerek iki forma elde

edilir. Revoltal› bask›da dikkat edilecek

en önemli husus kroslar›n durumudur.

Yan› üzeri çevirme esnas›nda “sayfa

klavuzu” de¤iflir, “bask› klavuzu” de¤ifl-

mez. Bu kural› unutmay›n.

Ölçü tesbitinde dikkat etmemiz ge-

reken bir di¤er konu da b›çak izi. So-

nuçta b›çakla kesilecek tüm ifllerimizde

ifle bafllamadan önce b›çak izini alarak,

tasar›m›n›z› o iz üzerinde yapmal›s›n›z.

Genelde ambalaj, kutu, cepli dosya gi-

bi ifllerde kullan›l›r.

• Bask›da kullanmay› düflündü¤ü-
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nüz kâ¤›t gramaj› ve ka¤›d›n katlana-

bilme özelli¤i ile ilgili olarak da k›sa bir

bilgi vermek istiyorum:

1. 240 gr/m2’lik ka¤›t bir defa,

2. 160 gr/m2’lik ka¤›t iki defa ,

3. 120 gr/m2’lik ka¤›t üç defa,

4. 80 gr/m2’lik ka¤›t dört defa da-

ha fazla say›da k›r›labilir.

• Kâ¤›t üzerinde taslak oluflturul-

mas›. Bu taslakta; kesim yerlerinin, ta-

fl›rma paylar›n›n varsa b›çak izinin bu-

lundu¤u, katlama yerlerinin kesikli çiz-

gilerle belirtilmifl oldu¤u bir çal›flma.

• Kullan›lacak resimlerin orijinalleri

belirlenmeli ve bask›ya müsait olup ol-

mad›¤› kontrol edilmeli. Bask›ya müsa-

it de¤ilse iflin so-

rumlusu uyar›lma-

l›. Veya kaliteli re-

sim için müflteri

y ö n l e n d i r i l m e l i .

Bu da sütüdyoda

yeniden dia çeki-

miyle, dia bank

veya CD arflivi in-

celenerek yap›l›r.

• Renk say›s›n›n ne olaca¤› konu-

sunda: Doküman›n içerisinde resim

kullan›lmad›ysa bask›s›n›n daha kalite-

li, renklerin daha parlak olmas› için

Pantone renkleri (Spot olarak) kullana-

n›n. E¤er resim varsa mecburen CMYK

(Process) çal›flacaks›n›z.

• Servis Büroda taranan resimler

üzerinde renk rötüflü yap›lmamal› çün-

kü ekranlar›n kalibrasyonu (ayar›) ayn›

olmayabilir. Servis Büro ekran›nda can-

l› görünen bir renk, sizin monitörünüz-

de daha pastel görünebilir. Monitörü-

nüze iyi bir renk kalibrasyonu yapmak

istiyorsan›z, Sabri Varol Beyin Mac-

püff•1 kitab›ndan

daha iyi ö¤renebi-

lirsiniz.

• Servis Büro-

dan taran›p gelen resmi Photoshopta

açarak etraf›n› Kroplay›n (Bant izleri gi-

bi fleyleri). Renkli resminizin CMYK olup

olmad›¤›n› kontrol edin. Resimler RGB

modunda kalm›fl ise mutlaka CMYK ya-

p›n. Aksi takdirde RGB modunda unu-

tulan renkli resimleriniz film ç›k›fl›nda

sadece siyahta ç›kacakt›r. Bu da isten-

meyen bir sonuç

d o ¤ u r a c a ¤ › n d a n

mutlaka CMYK

olup olmad›¤›n›

kontrol edin.

• Servis Büro-

dan gelen resimde

yap›lmas› gereken

bir di¤er ifllem ise

orijinallerdeki mev-

cut çizilmelerin, k›r›lmalar›n (Dialarda

çizilmeler olabilir, opaklarda ise katlan-

malar olabilir.) rötüfllanmas› gereklidir.

• Adobe Photosopta veya di¤er

görüntü iflleme programlar›nda çal›flt›-

¤›n›z resimlerin çözünürlü¤ü (Resoluti-

on) kaliteli bir ç›k›fl için en az 300 pi-

ksel/inç olmal›d›r. Vasat kalite için 226

piksel/inç olabilir.

• Dokümanlarda kullanaca¤›n›z
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formatlar›; Servis büroya sorun ve for-

mat›n›z› beliryelin. EPS daha h›zl›,

TIFF’in ekran görüntüsü daha iyi.

• Dokümanda kullan›lacak fontlar

sürekli çal›flt›¤›n›z Servis Büronun font-

lar› olsun. E¤er Servis Büronun Fontla-

r›n› kullanm›yorsan›z, ç›k›fla gönderilir-

ken dokümanla birlikte fontlar›n gön-

derilmesi gerekir. Freehand’de haz›rla-

d›ysan›z yaz›lar›-

n›z› “Convert to

pad”te yapabilirsi-

niz. Yaz›y› çizime

d ö n ü fl t ü r ü r k e n

(Paths yaparken)

dikkat edilmesi

gereken bir husus var. E¤er yaz›lara

efekt kulland›ysan›z (Zoom gibi) bu ya-

z›y› Convert etmeyin, efekt geçersiz

oluyur.

• CD’den resim alacaksan›z  (Photo

CD formatl›) CD’den Photoshop’u ins-

tall ederken Kodak PhotoCD Support

seçene¤ini iflaretleyin.

• Çal›flmalar›n›zdaki bofl sayfalar›

ve sayfa kenarlar›ndaki elemanlar›da

silin.

2. Film Aflamas›:

Bu flartlarda oluflan doküman›m›-

z›n tashih safhas› bitip film ç›k›fla gön-

derirken dikkat edece¤imiz fleyler flun-

lard›r:

1. Hangi kâ¤›da veya matbaac›n›n

kaçl›k tramla basaca¤›n› bilmemiz ge-

rekir. Lpi de¤erleri için flu bilgiyi not

edin. Gazete ve III. hamura yap›lacak

web-ofset bask› için 101-130 Lpi ara-

s›nda bir de¤er girebilirsiniz. Kimi ga-

zetede, özellikle renkli resimler, yüksek

Lpi’li film ç›k›flta noktan›n küçük olmas›

yüzünden, bo¤uluyor. Uygun de¤eri,

gazeteye sorup da ö¤renebilirsiniz. I.

hamura yap›lacak bask›larda ise 130-

150 Lpi aras› yeterlidir.

Ofset makinede ve kufle kâ¤›da ya-

p›lacak bask›da, normal bir kalite he-

defliyorsan›z 150 Lpi yeterli (Eskinin

60’l›k tram›.) ‹yi kalite bir ç›k›fl hedef-

lendi¤inde Lpi de¤eri 175 olmal› (Eski-

nin 70’lik tram›.) fiimdilerde yavafl ya-

vafl standart olmaya bafllayan 200

Lpi’l›k (80’lik tram) bir ç›k›flta nokta çok
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daha küçüldü¤ü için art-magazine se-

viyesinde bir kalite elde edersiniz.

Lpi Ppi Dpi

110 220 1800

150 300 2400

175 350 2800

200 400 3200

20* 40 300

* Billboard ebad›ndaki ifllerde çok

yüksek bir kalite hedeflenmiyorsa, bu

de¤erlerde film ç›k›fla gönderebilirsi-

niz.

• Dpi de¤erinin Lpi’dan ortalam 16

kat büyük olmas›, 8 bit’lik Photoshop

imgelerindeki 256 gri seviyenin kay›p-

s›z pozlanmas›n› sa¤lar.

• Dpi de¤erinin daha fazla olma-

s›nda bir mahzur yok. Pozland›rma ifl-

lemi daha uzun sürer, bu da servis bü-

ronun ücretlendiremedi¤i bir ifl safha-

s›d›r.

• Dpi de¤eri ne kadar yüksek olur-

sa, hassasiyet o kadar artar, ancak

nokta küçülece¤i için kal›ba çekme ve

sa¤l›kl› ofet bask› problemi ile karfl›lafl›r-

s›n›z.

• Çok yüksek bir kalite hedefliyor-

san›z, her üç de¤eri de orant›l› olarak

art›r›n. (Ppi = Lpi x 2) (Dpi = Lpi x 16)

• Bir alt s›n›r oluflturmak gerekirse

Ppi de¤eri, Lpi’dan en az 1/3 oran›nda

yüksek olmal›. Örne¤in, 150 Lpi için

alt s›n›r 200 Ppi’d›r.

2. Bask› tekni¤inin ne olaca¤› bilin-

meli ve Servis büroya bilgi verilmeli.

Ofsette filmin emülsiyonu ters, serigra-

fi de ise emülsiyonu düz olacakt›r. Di-

yelimki ofsette bas›lacak iflinizin emülsi-

yonu yanl›fll›kla düz ç›kt›. “Olsun

önemli de¤il” diyemezsiniz, çünkü bu

önemli bir problemdir. Filminizin mat-

baada kal›ba pozland›r›lmas› s›ras›nda

filme ›fl›k s›rttan gelece¤i için, özellikle

traml› ifllerinizde % 30 yak›n de¤er

kayb›na neden olacakt›r.

3. Hangi renklerin bas›laca¤›n› be-

lirtmeniz gerekir. Matbaada 4 renk

(Cyan, Magenta, Yellow, Black) bask›

yap›lacak ise bu renklerin d›fl›nda kul-

land›¤›n›z di¤er Spot renkleri Processe

çevirmeniz gekir. E¤er Ekstra 5. veya

6. bask› yapt›racaksan›z formunuzda

renkleri de yazarak belirtmelisiniz.

4. Filmi al›nacak doküman›n laser-

den veya prova bask›dan ç›k›fl›n›n al›n-

mas› ve Servis Büroya gönderilmesi ge-

rekir. Çünkü Servis Büro o ç›k›fl› incele-

yecek ve filmde ç›kabilecek problemle-

ri daha önceden giderebilir. (Ç›k›fl›n›

ald›¤›n›z provay› ayn› zamanda matba-

ac›da bask› s›ras›nda iflin do¤rulu¤unu

kontrol etmek  için kullan›r.) Kaliteli bir

bask› yapt›rmak istiyorsan›z prova bas-

k›s›n› mutlaka yapt›r›p matbaac›n›za

vermelisiniz. Yoksa sizin ekranda çal›fl-

t›¤›n›z veya haya-

l etti¤inizin d›fl›nda renklerle karfl›lafl›r-

s›n›z.

5. Freehand’de haz›rlad›¤›n›z çal›fl-

malarda “Halftone”yi kullanarak kendi-

niz özel tram ve aç› kulland›ysan›z Ser-

vis Büroyu bu konuda mutlaka uyar›n.

E¤er bunu yapmazsan›z film makinas›-
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n›n tram ve aç›lar›yla sizin kulland›¤›n›z

de¤erler çak›flacak, örne¤in 70’lik

tramla 175 lpi’da bast›¤›n›z doküman›-

n›z›n içerisinde sizin girdi¤iniz de¤erde

bir tramla karfl›laflabilirsiniz. Ve bu yüz-

den belgeniz bas›lamayabilir de.

6. Çal›flt›¤›m›z bütün belgelerinin

(Resimler, EPS’ler, TIFF’ler) tümünün

bir klasörde toplanmas› gerekir. Bunlar

kendi harddiskimizde farkl› klasörler-

den al›nan EPS veya TIFF’ler olabilece-

¤i için (Harddiskinizde Belgenizi açt›¤›-

n›zda hiçbir resim sormadan aç›labilir.

Belge, resimlerin adresini bilir.) Ama

ayn› belgeyi baflka bir bilgisayara kop-

yalay›p açt›¤›n›z zaman resimleri bula-

mayacakt›r. Bu düflünülerek doküman-

da kulland›¤›n›z tüm resimleri ve bel-

gelerin tek klasörde toplanmas› çok

önemlidir. E¤er Freehand’de referans-

lardaki “TIFF veya EPS’leri belgenin içi-

ne kaydet” iflaretli ise TIFF ve EPS’leri

göndermenize gerek yok demektir.

Bunun dezavantaj›, resmi içine

kaydetti¤i için Freehand doküman›n›-

z›n MB’t› artacak ve yavafllayacakt›r.

7. Doküman›n›z› QuarkXpress

program›nda haz›rlad›ysan›z, her ifl bit-

tikten sonra “File” menüsündeki “Col-

lect for Output” -Ç›k›fl için Haz›rla- ko-

mutunu iflaret-

leyin. Dokü-

mandaki tüm

resim ve belge-

leri bir klasörde

toplamak üze-

re bizden bir

klasör açmam›z› ve ona isim vermemi-

zi isteyecek. Bu komutun çal›flma siste-

mi fludur: Doküman›m›z 250 MB ise

bu doküman›n ayn›s›n› bir daha olufl-

turacak. Harddiskimizde 250 MB’l›k

bofl yerin olmas› gerekir. Aksi takdirde

boflyer olmad›¤› için ifllemi yapamaya-

cakt›r. QuarkXpress’in hardiskinizde

bulamad›¤› resimleri sormadan aç›lma

özelli¤i vard›r. Bu ise Servis Büroya ifl

gönderirken sizi yan›lta bilir. Bunun

önüne geçmek için Collect for Output

yapt›ktan sonra belgenizi “Utilities” me-

nüsünden “Pictu-

re Usage” seçe-

ne¤inden kontrol

edin. Karfl›n›za ç›-

kan pencerede Status ’Okey’, Print ise

‘Check’ iflaretli olacakt›r.
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8. Gerekli olan trap (fliflirme) ve

overprint (üst üste bask›) ifllemlerini siz

yap›n. Servis Büroya b›rakmay›n.

9. Grafik aflamas›nda da bahsetti-

¤im gibi servis büronun fontlar›n› kul-

land›ysan›z bir problem yok demektir.

Fakat baflka fontlar da kulland›ysan›z

Servis Büroya bu fontlar›n›z› da mutla-

ka gönderin.

10. Montaj, ›fl›kl› masa üzerinde

her renk plakas› için ayr› ayr› astrolon

üzerinde ç›kan filmlerinin elle birlefltiril-

mesi yöntemi ile yap›l›r ve say›lamaya-

cak kadar zorluklar› vard›r. Örne¤in

çok renkli ifllerin filmlerinin üst üste

oturtulmas› çok zordur. Veya  Astaro-

lon üzerine filmlerin tek tek yap›flt›r›l-

mas› esnas›nda elektriklenme meyda-

na gelir ve meydana gelen elektriklen-

me, etraftaki toz v.b. fleyleri kendi üze-

rine çeker ve bu flekilde iflin üzerine ya-

p›fl›r.

Art›k herfley de¤iflti. Montajl› ç›k›fl

almak istedi¤iniz ifllerin ç›k›fl› art›k çok

kolay. Yukar›da bahsetti¤im problem-

leri ortadan kald›ran bir sistem var

art›k: O da dijital montaj sistemi... ‹s-

tedi¤iniz ebatlarda, diledi¤iniz flekilde

k›r›m› yapabilmekte (3 k›r›m, 4 k›r›m,

akordion k›r›m gibi) ve istedi¤iniz cilt

flekline göre (Amerikan, iplikdikifl, Tel-

dikifl gibi) ayarlayabilmektedir. Dijital

montajda istedi¤iniz herfleyi  yapabilir-

siniz. Tek yapaca¤›n›z; bast›raca¤›n›z

kâ¤›t ebad›n›, kaç k›r›m olaca¤›n›, cildi-

nin nas›l olaca¤›n› belirliyorsunuz ve

sadece film ç›k›fl süresi kadar bekliyor-

sunuz.

Ve sonuç mükemmel.

Dijital Montaj program›nda haz›r-

lanm›fl bir forman›n (01-16. sayfalar›n)

görüntüsü.
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