
Pildi tee läbi TSMÜK�i

Peeter Marvet (26) on Uniprindi kvaliteedijuht, freelance-
arvutiajakirjanik (Äripäev, Arvutimaailm), usutunnistu-
selt padu-uskne digitaalse prepressi, interneti ja sajal-
muul-viisil digitaalse maailmavaate propageerija (era-
nimekaardil freelance PostScript interpreter & troubleshooter).
Uniprindis tegeleb nii prepress-poole ehitamise ja käi-
gushoidmise, majasisese koolituse kui ka kogu trükiprot-
sessi mõõtmise-uurimise-dokumenteerimisega. Väljas-
pool Uniprinti teeb prepressi-alast koolitust, osaleb õhi-
naga kõige uue kiitval või mahategeval arvustamisel ning
püüab olla osa Eesti trüki-ühiskonnast (olles muuhulgas

PrintExpo messi kõrvalseminari PrintMedia sisukorral-
daja ning osaledes Eesti Trükitöösturite Liidu ekspert-
komisjonis).

Reprokeskuste jaoks on Peeter kindlasti tõeline kirs-
tunael (ingl pain-in-your-ass), kes ei väsi täiesti kogemata
probleemide otsa komistamast ja takkajärgi kõva lärmi
tõstmast. Vabal ajal joob õlut, sööb küüslauku ja kannab
pidevalt kaasas arvutit, telefoni, modemit ja muud häda-
tarvilikku � ning loomulikult kahetseb siiralt seda, et on
kellelegi kirstunaelaks. Kahjuks reprokeskused sellest sa-
lakahetsusest ei tea ja oma sünnipäevadele ei kutsu.

S I SU

Pildi tee läbi TSMÜK�i � Digi-maailm: Digi-
Marc ja Adobe Acrobat � WebWatch:
Uniprint, net ja PDF � Midagi praktilist:
FM-rastrer ning monitori ja PhotoShopi ka-
libreerimine � Repro-watch: IS-screening

SÕNASELETUSI. Kes või mis on Marvet?

See lugu on algselt kirjutatud 1996. aasta BBSummer�i arvuti-
graafikaloengu toetuseks. Vabas õhus mändide all jagamiseks
mõeldu võiks oma raskusklassilt sobida sissejuhatuseks kaasaeg-
sesse trükikunsti.
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MARVET ISE TEGI
Unipressi embrüonaalse arengu käigus � ja
see kestis üle aasta � oli vist üks enam vaid-
lusi tekitanud küsimusi see, kuidas võiksid
koos elada tehniline ja mittetehniline sisu,
nii et kumbagi poolt eelistav lugeja ei peaks
kannatama. Lahenduseks sai loodud Marve-
taarium, mis korraga justkui on Unipress ja
samas ei ole ka � küll kokku köidetud, aga
teine formaat, kiirköitja-augud sees, ja puha
Marveti kirjutatud.

Erinevus pole aga peletamiseks mõel-
dud, sest osa lugusid on ikkagi neile, kes
alast veel ei tea. Näiteks �Pildi tee läbi tsmü-
ki� on tegelikult kirjutatud ühe mitte-trü-
kiala inimestele peetud suvise vabaõhuloen-
gu tugimaterjaliks, Corel�i-loo vähendatud
variandid on aga ilmunud ka Arvutimaail-
mas ja Äripäevas. Üldiselt peaks juba iga loo
pealkirjast või algusest olema aru saada, kas
see on tehniline või mitte � ning üldiselt
olen proovinud võimalust mööda hoida
padu-tehnilist poolt enda teada.

Oot-oot, mis tähendab loengumaterjal
ja lühemal kujul ilmumine, kas see siin on
siis tegelikult makulatuur? Ei, kõik Marve-
taariumi-lood on kirjutatud nimelt
Unipressi jaoks, kuid ülalmainitud pikast
arenguteest tingituna on mõni neist juba
piiratud publiku ees avalikkust näinud, olgu
see siis kiire samizdat-paljundus või
Uniprindi www-lehekülg. Usutavasti jät-
kan ma ka tulevikus praktikat, et päevakoha-
ne info saab paslikul hetkel kohalolijatele
välja jagatud ja hiljem suuremale avalikku-
sele edastatud. Kes aga tunneb soovi saada
ka neid must-valgeid vaheväljaandeid, võib
lahkelt oma soovist teada anda, paneme pos-
ti. Päris kindlasti on täies mahus unikaalne
kogu illustratsiooni-pool.

Ei jäägi vist muud üle, kui iseendale edu
soovida ja loota, et heatahtlik lugeja siit en-
dale kasulikku teadmist leiab. Kunagi minu
tehtud �Windows�i tähetabel� leiab tänaseni
visa ümberpaljundamist � kui Marvetaa-
riumi-õpetused peaksid sama kasulikuks
osutuma, siis maksaks ise paljundamise ase-
mel Uniprindist lisa paluda, seda enam, et
värvinäidised jms kipuvad aja ja pruukimise
läbi muutuma.
Läbi aegade on trükkimine liikunud ühes
suunas � värvi ülekandmiseks kasutatakse
üha enam veenmismeetodit. Kui sügavtrüki
puhul määriti trükivorm värviga ja kaabiti
liigne ära, kõrgtrüki puhul oli trükkiv ele-
ment ümbritsevast kõrgemal ja sai seetõttu
värviseks, siis ofsettrüki puhul on tegemist
juba märksa peenemate jõududega, mis va-
jalikes kohtades värvi külge meelitavad. Ja
loomulikult ei saa unustada tavalisest ofse-
tist veidi peenemat kuivofsetti ning ofset-
trüki ja laserprinteri vahele jäävat Indigo�t,
kus vedelaid värve kõrgepingelise elektros-
taatilise väljaga veendakse.

Aga milleks kõik see trükiteema oma
vee ja värviga, kui tänapäeval käib igas viisa-
kas majas kogu töö arvutiga? Lugu nimelt
selles, et arvuti-poole pealt algust saanud
poolpidune haridus kipub viima sinnani, et
trükimasinate võimalusi õigesti kasutada ei
osata. Sain kusagilt Corel�i, tähendab olen
valmis spets ja võin kohe kõike korraldada.
Tühjagi, püsivalt hea tulemuse saavutami-
seks tuleb ikka veidi uurida ka seda, mis
sinu tööst pärast higistamapanevat hiirepii-
namist saab.

Vesi ja värv
Ofsettrüki puhul käib värvi ülekandmine
iseenesest äärmiselt lihtsalt � trükiplaadil on
need kohad, mis peaksid trükkima, kaetud
vetthülgava kihiga, kõik ülejäänu aga haljas
krobestatud alumiinium, mis äärmiselt hea
meelega enda peal veekilet hoiab. Kui nüüd
plaat märjaks teha ja üritada seda värviseks
teha, siis vett mittearmastavad värvid jää-
vadki kinni nimelt kuivadele kohtadele, mis
peavad trükkima. Kuna selline plaat ei peaks
eriti vastu pidevale paberi vastu hõõrumi-
sele trükitiraazi käigus, siis kantakse vär-
vitud kujutis kõigepealt kummile ja alles
sealt paberile.

Iseenesest lihtne protsess, ainus prob-
leem on leida õige vee ja värvi vahekord.
Üldiselt ei ole vist siiani olemas automaati-
kat, mis suudaks seda trükipressidel iseseis-
valt paika sättida � kuuldavasti ainus siiani
praktikas katsetatu tuleb enam-vähem oma
tööga toime troopikas, aga meil parasvööt-
mes ei ole sellest suurt abi.

Üldiselt öeldes on trükipress masin
nagu iga teinegi � õppinud mehed saavad
hakkama, tänavalt tulnu võib vaid segadust
tekitada. Igal masinal on aga ka rida omadu-
si, mida tasub tema pruukimisel jälgida.
Näiteks auto puhul võiks mõelda, millise
kiirusega tasuks kurvi siseneda nii, et lähe-
dastel ja sõpradel ei tuleks teid puude vahelt
kokku korjata.
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MARVETAARIUM � tuleneb samast tüvest, nagu ak-
vaarium (anum, milles hoitakse kalasid ja nendega seo-
tut), serveraarium (ruum, milles hoitakse võrguserverit
ja sellega seotut); marvetaariumisse kogutakse kokku
kõik Marvetiga seotu, et see mujal Unipressis teistel jalus
ei vedeleks.

SÕNASELETUSI. ...aarium?

Värvisüsteemid

Aditiivne värvisüsteem ehk RGB

Punane Valge

Kollane Magenta

Roheline

Sinine

Tsüaan

Tsüaan Must

Sinine Roheline

Magenta

CMY-must

100C100M100Y

K-must

100K

külm must

75C100K

soe must

75M100K

Kollane

Punane

Subtraktiivne värvisüsteem ehk CMY

Musta roll CMYK´i puhul

Nii tekib kujutis arvutiekraanil: valge tausta saamiseks

peavad kõik luminofooritäpid maksimaalse tugevusega

helendama, kollase saame punast ning rohelist liites, jne.

Kui ükski värv ei helenda, on tulemuseks must.

Nii käib neljavärvitrükk: valgest valgusest kollast ja tsüaani

lahutades saame tulemuseks rohelise, jne. Must värv võetakse

appi tumedate toonide ja neutraalse halli jaoks, temast saab

värvilahutuse võti ehk , siit ka lühend CMYK.

Nimelt ei anna kolme värvi kokkutrükk praktikas siiski päris

musta, vaid trükivärvide ebapuhtuste ja trükiprotsessi käigu

tõttu pigem porikarva-pruuni (vt. näidiseid vasakul).

Süsimusta saamiseks tasub aga mustale osavärvile lisada ka

mõnda värvilistest osavärvidest, nii saab luua ka erineva tooni-

ga mustasid. Nelja värvi summa ei tohiks aga minna väga suu-

reks – sõltuvalt paberist soovitakse 375–270% (kriidist ajalehe-

ni), muidu tekib probleeme värvi nakkumisel ja kuivamisel.

key

Raster

Värvisüsteemide-illustratsioonil koosneb mõlema

näidise puhul värvipind punktidest. Kui monitori pu-

hul on need luminofooripunktikesed, mille heledust

saab vastavalt vajadusele muuta, siis trükimasin

suudab ainult kas trükkida täisvärviga või trükkimata

olla, ja pooltoonide saamiseks on ainus lahendus

jagada pind punktideks ning varieerida nende suu-

rust (tavaline e. konventsionaalne e amplituudmo-

dulatsioon- e AM-raster) või tihedust (stohhastiline e

sagedusmodulatsioon e FM-raster).

Konventsionaalse rastri puhul saab rääkida rastri

nurgast ja tihedusest, stohhastilise rastri puhul on

ainus määraja punkti suurus. Konventsionaalset

rastrit mitmevärvitrükiks kasutades tuleb jälgida, et

iga kahe värvi rastrinurkade vahe oleks 30° (nelja-

värvitrüki puhul tuuakse ohvriks kollane kui kõige

vähemintensiivne värv), sest muidu tekiks inter-

ferentspilt ehk moiré.

Konventsionaalne e AM-raster

Stohhastiline e FM-raster

0° (kollane)

150 lpi

15° (tsüaan)

85 lpi

45° (must)

200 lpi

75° (mgnta)

115 lpi

Puhas raster (vasakul) vs moiré (rastrid 10-80-0-45°)
Trüki puhul on selliseks kurviks värvila-
hutus, ja tihtipeale kiputakse sellest välja
sõitma keeramist isegi mitte proovides. Li-
saks veel hulk rohelise-lehe-mehi, poisid
võrridega ja palju teisi, kes liikluse üsna nal-
jakaks muudavad.

Värvid
Meie skaneerime RGB�d ja trükime
CMYK�i. Aamen. Issand hoidku, miks?
Miks ei võiks me CMYK�i skaneerida või
RGB�d trükkida?

On kaks viisi värve saada. Üks neist on
aditiivne, kus erinevat värvi valgused, puna-
ne, roheline ja sinine ehk RGB, annavad
kokku valge valguse. See tähendab aga, et
pildi tekitaja peab ise valgust kiirgama, näi-
teks televiisor-olemise-meetodil. Suhteliselt
ebapraktiline lahendus näiteks puhuks, kui
keegi peaks soovima oma põskesid tavalisest
punasemana näidata � võib ju lambipirni
põske pista, aga kuuldavasti pole selline tava
korralike tütarlaste hulgas eriti levinud.

Märksa mõttekam on kasutada ära ole-
masolev valgustus ning katta ennast mille-
gagi, mis mittesoovitavad värvid ära neelaks
ja ainult meile huvi pakkuval spektriosal la-
seks tagasi peegelduda. Seda nimetatakse
subtraktiivseks värvimudeliks, kus valgest
valgusest saadakse mingi värv liigse eemal-
damise teel. Värvideks on siin tsüaan, ma-
genta ja kollane ehk CMY, mille koostoimel
peaks kogu nähtav spekter saama neelatud ja
tulemuseks olema must. Paraku pole ei trü-
kivärvid ega trükiprotsess kunagi perfektsed
ja kolm värvi annavad tulemuseks tooni,
mida inglise keeles muddy brown�iks ehk
siis mudaseks pruuniks nimetatakse.

Must
Ilma mustata aga ei saa kuidagi. Kuna värvi-
ruum sinisest, punasest ja kollasest pruuni-
ni oleks arvatavasti üsna depressiivne, on
võetud kasutusele neljas värv ehk must, mis
on kogu värvilahutuse võtmeks, aidates saa-
da ilusat musta, lihtsalt tumedaid toone ja
andes pildile kontrasti. Ja võti ta ongi, sest
kui lihtne arvamus käib, et CMYK�i K on
black, siis tegelikult on K hoopis key ehk
võti. Eesti keeles oli muide enne arvutiter-
minoloogia võidukäiku kombeks rääkida
triaadist, ja �tri� viitab jällegi sellele, et meil
on kolm värvi ja siis veel midagi, mida ei
maksa värviks lugeda.

Musta lisamine muudab värvilahutuse
valemi aga üsnagi laiades piirides muudeta-
vaks, luues muuhulgas võimaluse teha suu-
rel hulgal lahutusi, mis trükituna ei anna
kaugeltki seda tulemust, mida algne pilt an-
dis alust loota. Ainus lohutus on see, et ilma
mustata oleks olukord veelgi hullem.

Eelpool sai räägitud vee ja värvi vahe-
korrast, tegelikult on aga veel hulk asju, mis
trükkimise puhul olulised on. Näiteks on
võimatu nelja võrdset kihti kergelt märgu-
nud värvipastat teineteise peale sundida. Ja
kui see piisava värvihulga korral ka õnnes-
tub, tuleb esile uus probleem � see märg
värvikuhil määrib kõike teelesattuvat, muu-
hulgas järgmise tema peale maanduva järg-
mise trükipoogna tagumist külge. Järelikult
tuleks värvilahutust tehes arvestada sellega,
et värvi ei saaks liiga palju, sest praktiline
mõõtmine näitab, et mingist väärtusest
märgatavalt tumedamaks pilti ei saa ajada, li-
satagu sinna kuipalju värvi tahes. Kasutades
tumedamate värvide tegemiseks kuni 75%
musta, võib kogu värvikihi paksuse tõmma-
ta 330�350% peale (pooltoone trükitakse
teadupoolest rastriga, ja rastri väärtus min-
gis kohas on punktidega kaetud pinna prot-
sent täispinnast ehk siis 0�100%).

Üldiselt on kaks viisi musta kasutami-
seks. Undercolor removal ehk UCR on olnud
kasutusel juba skannerieelsetel aegadel ja
selle toimeviisiks on olnud neutraalsetest ja
tumedatest toonidest võrdse hulga CMY
eemaldamises ja mustaga asendamises.
Põhimõtteliselt võiks UCR toimida ka laie-
malt, aga kuna vanasti foto teel saadud mas-
kidega sai UCR�i teha ainult tumedates ja
neutraalsetes toonides, siis nii käib see ka
tänapäeval. Täielik UCR ehk gray component
replacement ehk GCR seevastu on märksa
põhjalikum. Põhimõte on selles, et kolmas
komponentvärv ainult rikuks tulemust �
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Musta mängud

Kõrvalolevatel piltidel on Unipressi näidis-lehe pildiga
veidi eksperimenteeritud. Nelijal erineval määral teki-
tatud must osavärv annab ka neli erinevat tulemust.

Iga parameetritekomplekti kohta on toodud pilt ise,
eraldi kolme värvi (CMY) kokkutrükk ja must osavärv,
ning PhotoShop�i Separation Setup dialoog nende ja-
oks kes võiksid seda ise järgi teha tahta.

Tegelikult võiks neljale versioonile lisada veel ühe, ni-
melt Crosfield-skanneril tehtud pildi, aga selle leiab
soovija Unipressi lõpust märksa suuremalt. Kommen-
taariks siinkohal vaid niipalju, et tulemus on lahutuste
kaupa vaadates tõesti sarnane UCR-variandile (on ju
siinse UCR-lahutuse parameetrid võetud nimelt sellelt
skannerilt). Erinevust on märgata pildi all paremal üle-
minekul rammus-kollasest mustaks (algsel pildil on
see palju sujuvam), aga see taust ei ole originaalis la-
hutatud koos kitarriga, vaid PhotoShop�is loodud.

Tasub ka rõhutada, et nende piltide tegelik trükitule-
mus on selle teksti kirjutamise ajal vaid ennustatav �
näiteks paistavad nad kõik tubases hõõglambivalgu-
ses vaadeldes FujiProof�i proovitrükil väga sarnased.
Siit ka moraal � kehvade parameetritega tehtud lahu-
tus ei pruugi alati proovitrükil silma karata, küll võib
seda aga aimata lahutuskilesid ükshaaval silmitsedes
(see aga nõuab kogemust).

NO GCR

Selle lahutuse puhul on must täiesti olematu, kogu tu-
medus saavutatakse kolme osavärvi abil. Sellisel pu-
hul on aga kõige tumedam värv �porikarva pruun� ja
trüki ajal piisab värvitasakaalu pisemastki kõikumisest,
et neutraalsemad toonid (sellel pildil need küll puudu-
vad) hakkaksid mõne värvi suunas kalduma.

MEDIUM GCR

Sellel pildil on hariliku �medium GCR� parameetreid
veidi muudetud, viies tulemuse lähemale Crosfield�i
skanneri parameetritele. Algselt oli musta piiriks 100 ja
kolme värvi summaks 300, aga hea kriitpaber kanna-
tab rohkem värvi, 100 musta tekitaks aga minu mee-
lest liiga neutraalsed tumedad toonid � tegelikult on
seda ka siin märgata, vt tausta üleminek.

Tulemuseks aga siiski üsna hea lahutus. Keskmist ja
sellest suuremat GCR�i soovitatakse ajalehtede jms
kehvemate trükiomadustega paberile minevate tööde
jaoks (nt Helsinkin Sanomat�e puhul on GCR lahutus
kohustuslik), kus maksimaalne värvimäär on tõesti alla
300% (HS: 270%), sest see peab kiirele trükile pare-
mini vastu ja annab tulemuseks tumedama musta.

MAX GCR

Siin on kogu hall komponent asendatud mustaga,
tulemuseks kipub olema pilt mis näeb välja nagu kolo-
reeritud mustvalge pilt. Jälgi tausta üleminekut mus-
taks � ajalehe puhul võiks see küll OK olla, kvaliteetse
kriitpaberil trükise puhul sööks aga kogu efekti ära.

Sellised lahutusparameetrid on aga väga head arvuti
ekraanipiltide trükiks � näiteks on kõik PhotoShop�i
dialoogid lahutatud nimelt �max GCR� parameetritega,
nii sellel lehel kui mujal Marvetaariumis. Nimelt on ne-
nde piltide puhul vaja neutraalset halli, ühe-värvi-mus-
ta ja üksikuid puhtaid värvitoone.

UCR

See pilt on kindlasti kõige sarnasem Eestis harjumu-
seks saanud lahutustele. Must, mis ei lähe üle 75%,
ning ainult pildi tumedamas osas.

Summaarne värv 375% on vahest veidi liiast, harilikult
kasutan ma hea paberi puhul 355-365% sest see an-
nab niikuinii maksimaalse tumeduse.

Järgmises Marvetaariumis vahest veidi enam praktilist
värvilahutamist, seniks aga vaid üks reegel � viisakas
inimene tellib värvilahutuse ikkagi reprokojast.

NO GCR

MEDIUM GCR

UCR

MAX GCR
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Jaaguar Veeguar Märts

Slaidid, pildid jms skaneeritakse

ja töödeldakse reprokojas.

Küljendusprogrammis seatakse

valmis komponentidest kokku

leheküljed. Siin ei toimu enam

joonistamist-kirjutamist, sest

selleks on omad programmid.

Küll luuakse siin sisukord, indeks

jms leheküljest sõltuvad osad.

Tekst peab olema vabalt voolav,

pildid ja joonised trükivalmis.

Skaneeritud pildi jaoks on parim

failikuju TIFF või EPS; teksti jaoks

RTF ( ), WinWord

2.0 või WordPerfect 5.1; joonistuste

puhul on aga ainult üks võimalus:

EPS ( ).

Tsiviilelus armsaks saanud hiirega

lohistamist ning 'i ei

tohi küljendustöösse kaasa võtta.

Rich Text Format

Encapsulated PostScript

copy-paste

PostScript-filmiprin-

teril trükitakse välja

värvilahutusfilmid,

mis nimele vaata-

mata täiesti must-

valged on.

Filmidest tehakse proovi-

trükk, mis antakse klien-

dile aktsepteerimiseks ja

jääb (OK! puhul) trükka-

lile eeskujuks.

Leheküljefilmidest

tehakse poogna-

montaaz ehk

seatakse kokku

trükipoognad.

Poognamontaazide

(poognafilmide) abil

valgustatakse trüki-

plaadid.

Ja lõpuks tuleb loomulikult

trükkimine.

Väga täpse värviedas-

tusega printeril trükitakse

päris-trüki võimalusi arves-

se võttev proovitrükk, mis

jääb trükkalile eeskujuks.

Kui proovitrükk oli OK!,

seatakse poognamontaazi-

programmis kokku trüki-

poognad, mis seejärel

trükitakse kas filmiprinteril,

plaadiprinteril või otse digi-

taalsel trükimasinal.

Nagu näha, on digitaalne tee

tunduvalt lühem, kusjuures ära

jäävad tegevused on seni ol-

nud peamiselt käsitsitöö, ehk

ajamahukad ja vea-altid lõigud.

Samas on ka siin omad nõud-

mised, peamine neist on see,

et kogu materjal peab olema

arvutis – me ei saa pilti hiljem

lisaks kleepida – ning me pea-

me õppima usaldama ja ka-

sutama digitaalset proovitrükki.

Valmis trükipoognad trükitakse

suureformaadilisel filmiprinteril

Valmis trükipoognad

trükitakse plaadiprinteril

... või hoopis otse

digitaalsel trükimasinal

Tekst lüüakse arvutisse, toimeta-

takse ja tehakse korrektuur.

Illustratsioonid joonistatakse arvu-

tisse või tuuakse teistest program-

midest üle joonistusprogrammi.

CYAN

MAGENTA

YELLOW

100

Jaaguar Veeguar Märts

BLACK

100

Jaan Jüri Jaagup

Edasi on kaks teed – traditsiooniline ja digitaalne, kus enamus tööst tehakse ära arvutis. Seejuures on igal etapil

võimalus “vanemale rongile hüpata”. Siit edasi on paremal pool digitaalne protsess alates proovitrükist kuni digi-

taalsete trükimasinateni, ja kõik see on juba täna ka Euroopas igapäevakasutuses – ning varsti ka meil provintsis.

100

Jaan Jüri Jaagup

100

Jaan Jüri Jaagup

Tee läbi CMYK´i – traditsiooniline ja digitaalne lahendus
pole mõtet kasutada kallist vajalikku värvi-
tooni halli ehk akromaatilise komponendi
valmistamiseks. Näiteks punase eseme varju
jääv osa � miks peaks sellele lisama sinist,
kui me võiks sama teha lihtsalt mustaga.

Erinevus tavalise ja akromaatilise lahu-
tuse vahel on niisiis selles, kui agaralt me
musta kasutame. Kui UCR ehk normaal-
lahutus toimib ainult neutraalsete hallide
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toonide puhul, siis akromaatilise lahutuse
puhul läheb loosi kogu värvigamma � võta-
me näiteks eelmainitud tumepunase, mille
kohta kuidagi ei tahaks öelda, et see neut-
raalne toon oleks.

1980ndate keskel arvati, et akromaatili-
ne lahutus vallutab peagi maailma. Tege-
likkuses tundub, et see on jäänud pigem
ameeriklaste lõbuks, kes igas asjas ratsida
üritavad. Ameeriklased on aga juhtumisi
need, kes programme kirjutavad, mistõttu
märkimisväärne osa programmidest kipub
nimelt akromaatilist lahutust harrastama,
seejuures saavad PC-programmid, mis tun-
duvad olema pigem grafoprojektori kilede
valmistamiseks mõeldud, selle lahutusega
äärmiselt kehvalt hakkama. Igal asjal on
omad piirid. Kui me joonistame mustaga
pildi ja seda kergelt värvidega mõjutame,
saamegi tulemuseks kergelt koloreeritud
must-valge pildi, mitte värvidest pakatava
klants-värvipildi.

Värvigamma
Pärast mustast rääkimist jõuame me jälle ta-
gasi värvide juurde. Täpsemalt öeldes on
olemas hulk värve, mida neljavärvitrüki abil
saab reprodutseerida. Ja on olemas hulk vär-
ve, mida ei saa. Aamen. Tänu mustale osa-
värvile saame me seda värvigammat veidi
venitada, aga siiski on looduses olemas suur
hulk värve, mida me ei püüa. Lisaks sellele
on olemas hulk värve, mis on näiteks repro-
dutseeritavad monitoril ehk RGB-seadmel,
samas CMYK�i jaoks täiesti ligipääsmatud.
Kui vaadata tsüaani, magenta ja kollasega
piiratud ala kogu värvigammat kirjeldaval
tasapinnal ning võrrelda seda teise kolm-
nurgaga punase, rohelise ja sinise vahel, tu-
leb välja, et CMY-kolmnurk on RGB omast
väiksem ja teise nurga all, jättes R, G ja B
tipud välja.

Laialt on levinud arusaam, et kui mina
ekraani peal mingi kena sinise komponee-
rin, peaksid trükkalid sellega ka toime tule-
ma. Kui ei tule, küllap on nad siis saamatud.
Tegelikult on saamatu ja teadmatu hoopis
arvamus, et see peaks üldse võimalik olema.
Kõigepealt kipub isetehtud värv tihti juba
loomult RGB-mudelis olema. Juhul aga,
kui ta isegi CMYK on, kipub PC-arvutite
puhul ekraanil näidatav värv suuresti lahku
minema sellest, mis tegelikult trükkub. Tei-
ne hulk värve, mille reprodutseerimine nel-
javärvitrükis ei õnnestu, on kenad Pantone-
standardiga defineeritud spot-värvid ehk
värvid, mida saab kui füüsiliselt mitmest
potist võetud komponentvärve (neid on
muideks 14) kokku segada. Pantone�l on
olemas ka kena lehvik, kust võib näha, mida
nad pakuvad antud värvi lähimaks vasteks.
Veenduge ise, need on tihti üsna erinevad.

Värvilahutus
Värvilahutus on skaneeritud pildi mõistlik
tsmükkimine koos trüki käigus toimuvate
muutuste arvestamisega. Mõistlikust tsmük-
kimisest ja sellest, et kõiki looduses esinevaid
värve ei saagi reprodutseerida, on juttu ülal-
pool. Aga mis meil seal trükikojas siis veel
toimub, et me ei suuda täpselt seda trükki-
da, mis filmiprinter on rastrina väljastanud?

Üheks tähelepanuväärseks teguriks on
punktikasv. Nimelt läheb trükiprotsessi käi-
gus pilt kesktoonides, seejuures täielikult
standardile vastavalt, 14�18% võrra tumeda-
maks. Kui teie küsisite 50% rastrit, saate te
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Sellel CIE Yxy värviruumi graafikul, kus värviline �pooltald� tähistab nähtavat spektriosa, on tsüaani joonega näi-
datud väga hea neljavärvitrükiga saavutatavad ja helerohelise joonega väga hea RGB-monitori (Radius Press-
View) värvitoonid. Nagu näha, on arvutimonitor kirgaste siniste, punaste ja roheliste osas võimekam � siin väikse-
na paistva erinevuse hindamisel ei tasu aga unustada, et CIE Yxy puhul ei ole värvidevahelised �kaugused� sa-
mad, mis silmale tunduvad erinevused, ja et CMYK-värvide vähegi adekvaatseks simuleerimiseks RGB-monitoril
on vaja väga korraliku värvihaldussüsteemi (ja kui me lisaksime siia veel Pantone spot-värvide ala, siis katakse
see nii CMYK�i kui RGB).

MORAAL? Ära usu vaieldamatult seda, mida näed � kui nähtav on teise värvisüsteemi simulatsioon. Tõenäosus
saada petta ekraani järgi CMYK-värve valides, või ka Pantone spot-värve CMYK�i pöörates, on äärmiselt suur.
meilt näiteks 68%. See on igati OK, sest
usutavasti olete te selle eelnevalt juba arves-
se võtnud ja pilte sellevõrra �kergemaks�
teinud. Ja veel � see 14�18% kehtib kvali-
teetpaberi ja normaalse tihedusega rastri
puhul. Trükkides näiteks tavalise 150 lpi (li-
nes per inch ehk joont tolli kohta) rastri ase-
mel 200 lpi või võttes paberiks ajalehepaberi,
on normikohane punktikasv hoopis suurem.

Mainides ajalehepaberit, tuleb kindlasti
märkida ka seda, et paberi enda värv on oluli-
ne komponent lahutuse tegemisel, samuti
nagu kasutatavate trükivärvide käitumine pa-
beril. Meil Euroopas kasutatakse Euroscale-
värve, Ameerikas SWOP�i. Arvata, et nad an-
navad tulemuseks täpselt samad toonid või et
halli saamiseks pole vahet, kas ma kasutan
etteantud määral kollast, punast ja sinist Eu-
roscale- või SWOP-purkidest, on pehmelt
väljendudes asjatundmatu lähenemine.

TÄNAPÄEV
Niipalju siis trükipoolest. Kuidas aga seda
kõike praktikas teha? Juba aastaid on valmis-
tatud suuri ja kalleid värvilahutusskan-
nereid, mis lisaks kõrgele resolutsioonile
ehk punktitihedusele on sisaldanud ka vaja-
likku tarkvara, mis on olnud sügavalt firma-
saladuseks peetav info. Asjatundjad leiavad,
et juba lipulaevade Crosfield�i ja Linotype-
Hell�i algoritmides on põhjapanevaid erine-
vusi, mis annab ühe firma fännidele põhjust
väita, et teine firma teeb ikka hulga kehve-
mini ja näiteks tumedate toonide trükkuvus
on lemmiku puhul ikkagi parem.

Well, I have some good news for you. Ma ei
ole kunagi arvanud, et personaalarvutil ei
jätkuks võimsust värvilahutust teha. Lihtsalt
suurtel tootjatel puudus siiani vajadus oma
saladusi välja käia. Nüüd aga läheb CCD-
tehnoloogial baseeruvate lauaskannerite te-
ravus ja dünaamika ehk värviskaala ulatus
niivõrd heaks, et need saavad suurtele masi-
natele tõsiseks konkurendiks. Et mitte tur-
gu käest lasta, peavad suured tootjad hakka-
ma müüma värvilahutus-soft�i ka väiksema-
tele kasutajatele. Tehes ka ise kõrgekvalitee-
dilist tasaskannerit, pakub näiteks Linotype-
Hell ümbersildistatud Umax-skannerit
koos oma LinoColor�i tarkvaraga, mis teeb
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Trüki puhul peetakse normaalseks seda, et pilt trükki-
misel võrreldes värvilahutusfilmile prindituga vähe-
malt14�18% tumedamaks läheb. Seda nimetatakse
punktikasvuks (ingl.k dot gain) ja mõõdetakse muutu-
misena taotletava 50% juures � 18% tähendab seega
seda, et 50% asemel on tulemuseks 68%.

Erinevate paberite, rastrite ja trükimenetluste puhul on
lubatud punktikasv erinev, näiteks ajalehetrüki puhul
28-30%, samapalju ka stohhastilise e FM rastri puhul.
Kõrvaloleval pildil on parem pool tehtud ca 10% tume-
damaks, matkides nii seda, mis juhtuks tavalise pa-
beri jaoks lahutatud pildi trükkimisel näiteks ajalehes.

Kui pilti vaadeldakse arvutiekraanil, tuleb punktikasvu
arvesse võtta, näiteks PhotoShop�i puhul on vaja see
ära näidata Printing Inks menüüs, muidu võib pildi he-
leduse üle otsustades rappa panna. Samuti tasub rep-
rokojale värvilahutuse tellimisel teada anda, kas seda
kasutatakse kvaliteet-trükisel või ajalehereklaamis.

Normaalne punktikasv

Kas see lugu tekitas küsimusi? Tahaks midagi lisada
või on varrukast haarata üks hea näide?
Aga palun, Marvetaarium läheb kindlasti edasi, ja seda-
puhku sai pilte kuhjatud veidi rohkem kui neid lahti sele-
tatud. Kuhjamise eesmärgiks polnud aga mitte niivõrd
soov lugejat segadusse ajada, kuivõrd vajadus ära trükkida
osakenegi nendest piltidest, mida alati neljavärvitrükist
rääkides näidata-jagada tahaks.

Järgmistes numbrites prooviks siinalustatud teema-
sid edasi arendada, ja loomulikult on abi nii küsimise kui
vastamise näol alati teretulnud. pets@uniprint.ee või
pets@goowin.ee on parim kontaktaadress, aga Pärnu
mnt 20A / Uniprint või faks (2) 6313965 on oma vana-
moelisusele vaatamata samuti igati aktsepteeritavad.

AGA KUIDAS KÄIB...
samal tasemel lahutust kui nende skanneri-
te lipulaev � õigupoolest käibki nende tip-
pklassi skanneriga kaasas Mac ja seesama
LinoColor.

See aga ei tähenda sugugi, et Corel või
PhotoShop nendest saavutustest kuulda
saades senisest paremini lahutama hakkaks
või et keskmisest poest keskmise skanneri
ostmine teile õnne tooks.

Skannerid
Skannerit võib osta mitmel põhjusel. Kui
osta skanner selleks, et lugeda sisse doku-
mente arhiveerimise eesmärgil või näiteks
proovipilte ehk kukekaid kujunduse jaoks,
tasub lähtuda hoopis teistest omadustest,
kui siis, kui me soovime skannida pilte ees-
märgiga neid kasutada.

Hea skanner loeb kindlasti pilte sisse (a)
teravalt; (b) laia dünaamikaga, st pildi tume-
dam osa ei ole kirjeldatav üldiselt sõnaga
�must�, vaid seal leidub hulgaliselt selle ala-
toone; (c) värvid on õiged. Lisaks sellele on
kaks punkti, mis tuleks eraldi välja tuua:
värvilahutus-soft ja tootlikkus. Skanner
peab olema praktiliselt kiire, vastasel korral
pole tema kasutamine kokkuhoid, vaid rais-
kamine.

Endiselt on raske lüüa kvaliteedis trum-
melskannereid, kvaliteedis võrreldavad ta-
saskannerid on aga üldiselt võrreldavad ka
hinnas � ja me räägime siin miljonitest.

Pilditöötlus
Õige koht pilte töödelda on Mac, seejuures
mitte Mac�i kloon, vaid originaal-Mac. Lu-
gedes ajakirju, jääb kõigepealt mulje, et
teised firmad teevad Apple�ile ära � kindlasti
tuleb Power Computing varem välja kõrge-
ma megahertsiga. Lähemalt uurides selgub
aga, et originaal, mis ei hiilga küll viimase
megahertsiga, sisaldab seejuures näiteks
hoopis kiirema taktiga emaplaati ja tema ar-
hitektuur tundub olema enam läbi-
mõeldud.

Samuti tasub Mac�i puhul (kloon või
mitte) mainida monitore ja graafikakaarte,
mis kannatavad väga korralikku häälestust.
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Kui te leiate kusagilt graafikatoast skanneri-
töökoha, on see kindlasti kinniste kardinate
taha varjunud Mac kalli monitoriga, sest ai-
nult nii saab teha arvutil tööd, mille tulemu-
se saab hiljem CMYK�i-trükkijatele anda.

Väljatrükk
Kui eelnevalt on põhiliselt olnud juttu mu-
redest seoses trükkimisega, siis praktikas te-
kib kindlasti ohtralt muresid ka sellise asjaga
nagu moiré ehk interferentsmustrid erine-
vate osavärvide rastrifilmide vahel. Ma olen
nendele probleemidele pühendanud alates
aastast 93 märkimisväärse osa oma ajast.
Siiani on leidunud ainult üks lahendus �
korralik ja teistest ainult veidi kallim tehni-
ka pluss oskajad mehed. Linotype-Hell�i või
AGFA sisetrumm-filmiprinterid koos või-
malikult korraliku RIP�iga on ainuke lahen-
dus, mis on suutnud mulle Eesti tingimus-
tes toota stabiilselt moiré-vaba filmi. Lisaks
tuleb aga arvestada veel ka meestega, kes fil-
miprinterite peal töötavad, sest seadmed
peavad olema väga täpselt kalibreeritud ja
hooldatud selleks, et anda trükikõlbulikku
tulemust. Kahjuks suur hulk reprosid kergi-
tavad üllatunult kulme, kui küsida viimatise
kalibreerimise, eriti aga selle metoodika, või
siis filmiilmutamise hügieeni kohta.

TULEVIK:

Skaneerimine
Scan goes flatbed. See võtab küll veel aega,
aga juba praegu sõltub väikseformaadiliste
tööde puhul lahutuse kvaliteet märksa
enam sellest, kes on aparaadi taga, kui sel-
lest, kas originaal on lamedalt või kumeralt
klaasi peal. Loomulikult tähendab see täna
väga kalleid tasaskannereid, aga trend on
sinnapoole, et CCD-skanner läheb aina
odavamaks ja kvaliteetsemaks.

Muu värvitöötluse osas toovad lähiaa-
stad loodetavasti selle, millest on juba hulk
aega räägitud ja ka väidetud, et see juba toi-
mib � device independent color, kus me
skaneerime pildi sisse küll endiselt RGB�s,
kuid kogu edasine elu kuni lahutuste trüki-
ni toimub CIELab�is. Nii saab vältida liig-
seid transformatsioone värvisüsteemide va-
hel, samas mitte sidudes ennast ühe trüki-
menetlusega.

Väljatrükk
Enda sidumine ühe trükimenetlusega oleks
paari aasta pärast tõesti inetu lahendus, sest
nii, nagu täna on olemas Xerox�i DocuTech
printing-on-demand-süsteemid, võib paari
aasta pärast pidada loomulikuks samasugust
operatiivset ja väikestele tiraazidele sobiva
hinnaga trükilahendust ka neljavärvitöödele
� rääkimata loomulikult vajadusest teha sa-
mast materjalist pabertrükis, www-lehe-
külg ja multimeedia-CD.

Veidi kaugetena tunduvate on-demand-
printeritega võrreldes märksa lähemal on
aga väljatrükk filmi asemel otse trükiplaadi-
le.  Mida see aga praktikas tähendab? Kind-
lasti digitaalset proovitrükki ja kindlust selle
usaldamisel, PostScript�i seisukohalt hästi
läbimõeldud protsessi ja arvutis toimuvat
poognamontaazi. Kõik need on alad, mis
Eestis on reeglina üsna nõrgalt arenenud, et
mitte öelda alles looteikka jõudmas. Poog-
namontaaz puudub, PostScript�i kasutami-
sega seotu on teada vaid vähestele ja digitaal-
se proof �i aktsepteerimiseni trükkijate poolt
on veel pikk tee.

Ja loomulikult FM- ehk stohhastiline
raster, mida me oleme katsetanud, uurinud
ja ka praktikas kasutanud, ning HiFi ehk
enam-kui-neljavärvi-trükk, milleni oleks
huvitav vahest veel sellel aastal jõuda.

Samas on need kõik ka alad, kus me või-
me täna olemasoleva tehnikaga paljugi ära
teha. Me ei pea tingimata kasutama plate-
setter�it, et õppida kasutama poognamon-
taazi, mis muide ka ilma otse-plaadile-trük-
kimiseta annab märkimisväärset võitu ajas ja
rahas. Me võime veenda trükkijat, et me
tõesti teame, kuidas digitaalne proof toimib
ja et meil on alus arvata, et filmid sellele
proof �ile ka vastavad. Ehk lühidalt � alati on
piisavalt võimalusi selleks, et homseid la-
hendusi täna kättesaadava tehnika abil läbi
mängida. Näiteks võiks alustada sellest, et
prooviks kõik komponendid teha alati trü-
kiviisist sõltumatud ja taaskasutatavad � le-
hereklaam peaks lubama enda suurust hõlp-
salt muuta ning ennast küljendusprogram-
mi paigutada, pildid võiksid arvestada värvi-
haldust, jne. Nii säästab raha ja aega ning
hoiab ennast uuendusteks valmis.
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DIGI-MAAILM:
Digitaalne vesimärk
Napilt enne Marvetaariumi valmimist sai
koos muude proovipoognatega tehtud Fuji-
Proof ka pildist, mida töödeldud Adobe
PhotoShop 4.0-ile �tasuta kaasaandena� tul-
nud DigiMarc-filtriga. DigiMarc on �digi-
taalne vesimärk�, mis annab autorile või-
maluse oma teoseid märgistada ja hiljem kas
siis digitaalsel (näiteks internetis) või kon-
ventsionaalsel kujul ilmunud pildist välja
lugeda, et see on nimelt tema tehtud, ja selle
teadmisega minna näiteks piraatkasutajalt
raha nõudma.

Kuidas see töötab? Pildile liidetakse loo-
dusliku mürana pasitev komponent, mis te-
gelikult vajalikku infot kannab. Infoks võik-
sid olla näiteks autori andmed, aga Di-
giMarc on läinud teist teed mööda �
pildiga käib kaasas vaid autorikood ja
märkused selle kohta, kas pildi kasuta-
mine on vaba ning ega juhtumisi pole
tegemist vaid täiskasvanutele sobiva
pildiga. Lähema info autori kohta leiab
(eeldusel, et autor ikka korralikult 99$
teenuse aastamaksu tasub) koodi järgi
netist aadressil www.digimarc.com.

Digitaalne vesimärgistamine tund-
ukse hetkel olema levinud peamiselt
nendes kohtades, kus nii materjali le-
vitamine kui kasutamine toimuvad di-
gitaalselt � vähemalt on kõik ajakirjan-
duses leidunud arvustused vaid mai-
ninud võimalust asja ka trükiselt tagasi
püüda ja identifitseerida, põhiliselt on
arutatud seda, kuidas asi fototöötlus-
programmidele vastu peab.

Seisukohad fototöötluse osas lähe-
vad lahku � ühed on veendunud, et
DigiMarc peab vastu kõigile reaalses
elus kasutatavatele töötlustele, teised
leiavad aga, et märgistust on võimalik
lihtsa pildi uduseks ajamisega rikkuda.

Üldiselt ei ole aga pildi uduseks te-
gemine õnneks eriti kombeks � kui
juba pilti tugevalt muutvate filtriteni
minnakse, siis on arvata, et lõpptule-
mus pigem kolaazi järgi lõhnab.

Trükkimine
Juuresolevad pildid resolutsiooniga
300 dpi (punkti tolli kohta) said endale
külge üleval nurgas märgitud tugevu-
sega vesimärgi (4 on kõige vastupida-
vam, samas aga ka nähtavam), ja on siin
trükitud rastritihedusega 175lpi. Proo-
vitrükilt HP ScanJet 2cx�iga 300dpi
eraldusvõimel skaneerides õnnestus
vaevata välja lugeda tase 2, tase 1 aga
andis tulemuseks tõdemuse, et vesi-
märk on olemas, kuid täpsemalt ei saa
aru, mis seal kirjas on.

ORIGINAALPILT

DIGIMARC, level 2DIGIMARC, level 1

DIGIMARC, level 3 DIGIMARC, level 4

Huvitav on aga see, et kui vesimärgiga
originaalfaili puhul ei olnud vahet, kas pilti
kadreerida väiksemaks horisontaal- või ver-
tikaalsuunas, siis trükiselt lugedes piisas pil-
di ülemisest osast kuni naise silmadeni, teist
pidi kadreerides oli aga vaja vähemalt 2/3
pildist, et tulemust saada. Üks seletus võiks
olla, et HP SJ skaneerib ühes suunas täpse-
malt (see ei oleks ka väga suur üllatus laia-
tarbe-tasaskanneri puhul).

Nagu juuresolevatelt piltidelt näha, võib
2. taseme vesimärki pruukida ilma märgata-
vate muutusteta pildis. Piltidega tasuks teha
aga veel üks test � mis saab, kui need siit sis-
seskannituna uuesti trükkida...
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DIGI-MAAILM:
Digitaalne paber
ehk Adobe Acrobat
Portable Document Format (ehk siis portatiivse
dokumendi formaat) ja selle lühend PDF
on vahest kõige rohkem tuntud internetis
ringi kolajatele � PDF on kindlasti levinuim
viis korralikult vormistatud infot jagada.
PDF põhineb Adobe PostScript printeri-
keelel, mis internetis juba varem üsna levin-
ud dokumendistandard oli. Algselt tundus-
ki Acrobat sobivat põhiliselt dokumendile-
viks, versioon 3.0 tõi aga juurde ka hulga
trükitehniliselt olulisi täiendusi � toetus
CMYK-piltidele, overprint�ile, värvihalduse-
le jms loovad ohtralt uusi rakendusi. Kuna
PostScript on see keel, mida kasutavad nii
filmiprinterid kui digitaalsed trükimasinad,
võiks PDF�i pidada absoluutse tõe konser-
viks � näiteks võib kujunduse repro jaoks
kettale printida, �destilleerida� sellest klien-
dile näitamiseks PDF�i, ning nõusoleku saa-
misel saata printfaili töösse. Kuna klient on
näinud täpselt seda varianti, mis trükimasi-
nasse läheb, pole enam võimalust, et keegi
vahepeal midagi paigast nihutab või leedu-
keelse poolituse lätikeelsega asendab.

Kõrvaloleval pildil on näha poolik Mar-
vetaarium � sellisel kujul võiks selle saata
näiteks korrektorile viimaseks lugemiseks.

WEBWATCH: UNIPRINT, digitaalsed
originaalid, www ja Adobe Acrobat

Tekstijooksutus on paigas, samuti õiged ja
valed poolitused, erinevalt aga PageMaker�i
faili saatmisest pole karta, et korrektor mi-
dagi paigast ära ajaks. Tasuta Acrobat Reader

võimaldaks tal teksti ekraanil vaadata ja välja
trükkida, tasuline Exchange ja vastav plug-in
aga ka kommentaare-parandusi lisada, sa-
muti nagu tavalisele proovitrükile.

Eelmisel sügisel, kirjutades juttu sellest,
kuidas võiks Uniprint�i tuua originaale digi-
taalsel kujul (olgu siis kettal või üle interneti
saates) oli põhiliseks pähkliks see, kuidas ta-
gada, et meie näeme kindlasti sama tule-
must, mida töö saatjagi. Kettal kujundust
tuues on lihtne � paluda kindlasti kaasa pan-
na väljatrükk paberil, üle neti saates pole see
aga lahenduseks (�saatke jah üle võrgu, aga
näidis pange palun tavalisse posti�). Sarnane
mure on ka juhul, kui kujundus tehakse
meie juures � alguses toimub kogu tellimi-
ne üle e-posti, aga ühest hetkest alates hak-
kavad liikuma faksid.

Heaks lahenduseks on aga PostScript ja
PDF � klient võib saata koos kujundus- või
küljendusprogrammi failiga suvalise Post-
Script printeri jaoks tehtud prinfaili, mida
me saame Acrobat Distiller�is �destilleerida�
ja ekraanil vaadata või suuremate kahtluste
korral välja trükkida (Distiller tuleb muide
kaasa PageMaker 6.5�ga, ja sellega on ka ilma
üle neti saatmata kontrollida, kas printfail
ikka piisavalt hea välja kukkus � seda ka ju-
hul, kui faili on trükitud värvilahutus).

Uniprinti saab hinnapärimisi, tellimisi (eelneval kok-
kuleppel) ja kujundusfaile saata ka üle võrgu.

� Täpsema info leiad www.uniprint.ee � uuri kind-
lasti järele, milliseid lahendusi me pakume sel-
leks, et tulemus kindlasti soovitule vastaks.

� Üldaadressiks on info@uniprint.ee

� Töödega seotud graafika paluks saata vastavalt
kas pc@uniprint.ee või mac@uniprint.ee � või
jätta anonüümsesse ftp-serverisse ftp.uniprint.ee
kataloogi uniprint (kirjutada saavad kõik, lugeda
vaid Uniprint)

Uniprint ja internet

Kliendile näidiste saatmiseks propagee-
rime samuti PDF�i � tasuta Reader�i võib
igaüks endale võrgust hankida, ning selle
abil saab näidise endale suvalisel kasutada-
oleval printeril välja trükkida. Fondid on
PDF�is sees ning kujundust ei mõjuta see,
kas tegemist on PostScript- või tavalise la-
serprinteri, või hoopis tindipritsiga. Ainus
mitte-internetistatud side oleks sellisel pu-
hul paranduste tagasisaatmine juhul, kui
neid on vaja näidise peale visandada � aga ka
selleks puhuks leiaks soovi korral lahenduse
Acrobat Exchange�i näol.

Kuipalju siis internetti tegelikult graafi-
lisel alal kasutatkse? Hetkel on tase �ikka ka-
sutatakse kah�, aga loodetavasti juba sügisel
võime ka meie rääkida sellest, et suuremad
disainifirmad, repro- ja trükikojad kasuta-
vad kiireid püsiliiniühendusi mitte ainult
visiitkaardikujunduste ja tekstide, vaid ka
kõrgeresolutsiooniliste piltide ja printfailide
saatmiseks. Ainsaks takistuseks tundub het-
kel olevat liiga väikse läbilaskega Eesti võrgu
�selgroog� ehk TIX-LAN, kus kõigi interne-
ti-operaatorite võrgud kokku saavad.
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Seekordses Unipressis on palju juttu
Kunstimuuseumi-projektist, mille muudab
eriliseks peale piltidele tehtud värvikorrekt-
siooni ka fakt, et see on üks esimesi praktili-
si töid, mille tegemisel on kasutatud sa-
gedusmodulatsiooniga ehk FM- ehk stoh-
hastilist rastrit. Kevadel pildistasime Uni-
pressi null-numbri jaoks asju, mille kasuta-
mine selle rastri võimaluste demonstreeri-
miseks on üsna harilik � pinnad, kus too-
nierinevused on väikesed ja vahest ainult
pinnadefektid suudavad esile tuua eseme
ruumilisust, riidekangas, triibulised-ruudu-
lised pinnad � kõik need on tekitanud prob-
leeme kas seetõttu, et tavaline trükis kasuta-
tav raster ei suuda edasi anda peeneid detai-
le, või seetõttu, et trükirastri ja triibulise või
muul moel korduvaid elemente sisaldava
pinna vahel tekib interferentspilt ehk moiré.

Kunstimuuseumi-projekti puhul oli aga
meie sooviks võimalikult täpne värvirepro-
duktsioon ja detailne pilt.

Raster?
Vaadates harilikku trükitud pilti luubiga, nä-
eme, et algselt ühtlasena tundunud pind
koosneb tegelikult korrapäraselt asetseva-
test eri värvi punktidest, mis on pildi hele-
damates kohtades väiksemad ja tumedama-
tes suuremad. See ongi raster, mis teeb või-
malikuks pooltoonide trükkimise, sest seni
teadaolevad trükiviisid suudavad tekitada ai-
nult täispinda. Kindla paigutusega erineva
suurusega punktid ehk konventsionaalne
raster pole aga ainuke võimalus pooltoonide
trükkimiseks. Juba 80ndate alguses töötati
Saksamaal Darmstadti Tehnilises Kõrgkoo-

MIDAGI PRAKTILIST:
Sissejuhatus FM-rastrisse

lis välja alternatiivne lahendus, mis peaks
kaotama ülalmainitud probleemid � stoh-
hastiline ehk sagedusmodulatsiooniga ehk
FM-raster, mille puhul ei muutu punktide
suurus, vaid nende hulk ehk esinemissa-
gedus pinnaühikul. Kui tavalise rastri puhul
tuleb tumedama pinna saamiseks teha
punkt suuremaks, siis FM-rastri puhul tu-
leb teha rohkem punkte, nagu ka juuresole-
val pildil näha. Seejuures pole esimesel het-
kel juhuslikult laiali paisatuna tunduv
punktiparv sugugi juhusliku paigutusega ja
ühtlase pinna tagamiseks on tehtud ohtralt
arvutusi � FM-rastri aegavõtnud turule-
jõudmine ja kallis hind ongi seotud peami-
selt sellega, et alles nüüd on laiatarbearvuti-
te rehkendusvõimsus selleks vajalikule tase-
mele jõudnud.

FM-rastri punkti läbimõõt on suurus-
järgus 20 mikronit, mis vastab tavalise rastri
2% punktile, mille abil harilikult kontrolli-
takse kogu trükile eelneva fotoprotsessi kor-
rasolekut. Kui tavalise rastri puhul oli nii
väikse punkti trükkimine rohkem teoreeti-
lise väärtusega, siis nüüd ei tohi unustada, et
kogu pilt neist koosnebki. Loomulikult pa-
neb see erilist rõhku kogu trükiettevalmis-
tusprotsessi kvaliteedile, nii materjalide,
masinate, keemia kui ka töö osas. Pean hea-
meelega tunnistama, et meie pole pidanud
FM-rastri kasutamiseks midagi välja vaheta-
ma või muutma � tavalise rastri püsiva kva-
liteediga trükkimiseks ettevõetu on igati pii-
sav olnud. Ainus, mida me peame teisiti te-
gema, on seotud värvilahutusega, sest FM-
rastri punktikasv on tavalisest erinev ja õige
tonaalsusega piltide saamiseks tuleb seda
skaneerimisel arvesse võtta.

Kui ettevalmistus on nõudlikum, siis
trükkimist peetakse isegi lihtsamaks ja trü-
kimasinate kiirema töökorda saamise tõttu
ka ökonoomsemaks, kui suurem värvikulu
arvesse võtmata jätta � see aga annab vastu
kirkamad värvid. Veidi suurema punktiga
FM-raster sobib isegi ajalehepaberile trük-
kimiseks, mistõttu kvaliteettrüki kõrval
loetaksegi selle teiseks rakenduseks ajalehti-
raamatuid, kus loodetakse kokkuhoidu ma-
sina-aja pealt.

Vaataja jaoks on FM-rastriga trükitud
pilt kaugelt vaadates sama, mis tavalise
rastriga trükitugi. Samas tulevad lähemalt
vaadates paremini esile pisidetailid, mis se-
nini ühtlaselt uduseks pinnaks muutusid.
Metall, kristall, riie, puit muutuvad FM-
rastri puhul kujundajale senisest luupaina-
jast meelepärasteks materjalideks ja annavad
võimaluse jõuda tulemuseni, mida võib ni-
metada trükikunstiks. Kuna pole karta tava-
lise rastriga kaasas käivat moiré�d, on hõlbus
lisada neljale värvile veel mõni või trükkida

Konventsionaalne e AM-raster, rastritihedus 150lpi suuren-
datud ca 10 korda.

Stohhastiline e FM-raster, punktisuurus 20 mikronit, suurendus
ca 10 korda [ mõlemad siinsed illustratsioonid on tegelikult küll
Adobe PhotoShop�is tehtud simulatsioonid ].

Nagu näha, annab FM-raster võrreldamatult tervama pildi. Kui
on vaja näiteks metalli või klaasi pind elavamaks muuta, annab
minikriimude esiletoomine harilikult hea tulemuse.

Stohhastilise rastriga töö ettevalmistus ei erine tava-
lisest värvitööst � küll tasub aga igal etapil kasutada
vaid parimaid tegijaid ja materjale.

� Vali pilootprojektiks töö, mille puhul FM-raster
kindlasti märgatava efekti annab.

� Kujundades arvesta FM-rastriga seotud piirangu-
tega � ei ole hea kasutada suuri ühtlasi pindasid.

� Pilte reprosse skaneerimisele viies palu, et need
loetaks sisse kasutatava trükikoja kohta käivate
parameetritega � konsulteeri kindlasti trükikojaga.

� Kogu küljendustöö võid teha nii, nagu harilikult.

� Väljatrükil tuleb reprost paluda FM-rastri kasuta-
mist. Printfaili puhul on 20-mikronise rastri puhul
soovitav faililaiend 2FM (positiiv, emulsioon all).

� Kahtle igaks juhuks veidi proovitrüki täpsuses.
Senised kogemused lubavad karta kergeid too-
nierinevusi.

� Vali kindlasti trükikoda, kes on seda varem mitte
ainult proovinud, vaid ka praktikas kasutanud.

Kuidas kasutada FM-rastrit
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Üks suuremaid probleeme arvutite kasuta-
misel trükiettevalmistuses on alustajate ja-
oks see, et ekraanil nähtu ei kipu trükitule-
musega kokku minema. Heaks uudiseks on
colour management ehk värvihaldus (vt kõr-
valteksti), aga kuniks selleks vajalikud sead-
med pole veel laiatarbe-hinnaklassi jõud-
nud, tuleb kuidagi toime tulla lihtsamate
vahenditega. Igal juhul jääb aga kehtima
kõik, mis allpool juttu monitori kahest nu-
pust ning nende kruttimisest � ja see kehtib
muide ka televiisori häälestamise puhul.

Kaks nuppu
Telekal ja monitoril on harilikult olulisel
kohal kaks nuppu, mida rahva seas on harju-
tud nimetama �heleduseks� ja �kontrastiks�.
Need nimetused on tegelikult veidi segava
loomuga, sest praktikas on nende poolt regu-
leeritavateks parameetriteks vastavalt musta
tase ja valge ehk pildi heledus (ingl black level
ja picture). �nneks pole neid aga vaja igapä-
evaselt kruttida � paika keeratud monitoril
oleks tegelikult õige need nupud hoopis
kinni teipida, et keegi ei saaks ka kogemata
neile vastu minnes pilti paigast keerata.

MIDAGI PRAKITLIST:
Kuidas sättida
paika monitor
ja PhotoShop

Lühidalt � �heledus� reguleerib seda,
kui mustana paistab ekraanil must. Kõige
mustem on ekraan loomulikult siis, kui
väikseimgi helendus on kadunud � ja seda
punkti tulebki tabada. Kui me seame musta
liiga heledaks, langeb pildi kontrastsus ja
meil ei õnnestu õigesti näidata pildi tume-
damaid toone. Seades musta allapoole null-
taset, lõigatakse pildi tumedam ots järsult
ära � ja jällegi oleme kaotanud võimaluse
pilti õigesti näidata. �Kontrast� reguleerib
maksimaalsele signaalile vastavat heledust.
Kui must (ehk �heledus�) on paigas, saab
sellest nupust keerata pildi heleduse vaata-
miseks mugavale tasemele.

Üldiselt tasuks monitori või teleka sätti-
mist alustada sellest, et keerata �kontrast�
maha � nii peaks saama ühtlaselt musta pil-
di. Kui mõne monitori kehva disaini tõttu
see ei õnnestu, siis tuleks ette manada või-
malikult must pilt või, mis veel parem, tu-
medate toonide skaala, mille leiab PC jaoks
näiteks Nokia Monitor Test�ist (selle leiad
www.goodwin.ee/pets/monitor�i alt).

Must (�heledus�) tuleb seada piirile, kus
ekraanipinna helendus kaob. Üldiselt tä-
hendab selle hetke tabamine monitori vaa-
tamist üsna lähedalt. Kindlasti on oluline, et
ruum ei oleks ülemäära valgustatud. Hea
võrdluspildi puhul võiksid olla ka 1�2�3%
hallid väljad, siis on kergem tabada, et üle
musta punkti ei keera. Olen tähele pannud,
et eri kaadrisageduste puhul võib otsitav
murdepunkt liikuda, ja näiteks muidu väga
mõnusa ViewSonic 17PS monitori puhul
100 Hz kaadrisagedusel ei saagi pilti mustaks.

Seejärel tuleb pildinuppu (�kontrast�)
keerata niikaugele, et leiaks heleduse, mille
puhul monitori (telekat) oleks mõnus vaa-
data. Kuna �mõnus� on üsna subjektiivne
määratlus, siis ei saa siin ühtegi kindlat soo-
vitust olla. Üldiselt ei soovitata pilti liiga he-
ledaks keerata, sest sellisel puhul kipub val-
gustatud saama ka tumedaks sätitud pind ja
me kaotame kontrastis; lisaks on heledama
pildi puhul kiir alati veidi jämedam ja seega
ka pilt udusem.

Monitori-sättimise lõpetuseks ärge
unustage nuppe kinni teipida � kui see aga
võimatu on (nuppude asemel on-screen-
menüü vms), tasuks monitori külge kind-
lasti kaaskasutajate manitsemiseks kuri kiri
riputada.

“Heledus” ja “kontrast”

Tegelikult mõjutab küll heleduse-nupp pigem pildi

kontrasti (kui tume on must) ja kontrast-nupp pildi

heledust (kui hele on valge).

MUST VALGEVideosignaal

MUST VALGEVideosignaal
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“Heledus” e.

BLACK LEVEL

“Kontrast” e.

PICTURE

fotod hoopis duo- ja tritoonidena. On vaid
kaks asja, milleks FM-raster ei taha sobida
� pastelsed toonid, mis tähendab tihti ni-
melt inimestega pilte, ning ühtlased pin-
nad, mis, vaatamata eelmainitud suurele
arvutamisele, ei pruugi ikkagi piisavalt
ühtlased olla.

Prakti l ised kogemused
Eelmisel aastal jõudsime FM-rastriga
trükkida Eesti Forekspanga 1995. aasta
aruande, jõulu- ja muidupostkaarte Ulvi
Postkaardile ja ühe voldiku Jaan Pärna
ehetest. Kõigil neil puhkudel sai stohhasti-
line raster valitud erinevatel kaalutlustel,
ja tulemus andis pea alati töö välimusele
juurde (vaid ehtevoldiku puhul jäi efekt
väikseks, sest slaidid olid kunstipäraselt
veidi udustena tehtud � ehk teisiti öeldes,
FM-rastri kasutamiseks valmistumine
oleks pidanud sellise töö puhul algama
juba pildistamisel).

Forekspanga aasta-aruande (tellija ja
kujundaja Brand Sellers DDB Eesti) pu-
hul oli pildistatud nimelt FM-rastrit sil-
mas pidades linnusulge, vana kriimulist
portsigari ja teokarpi, mis trükiti tri-tone
piltidena (must, tumeroheline, helehall).

Ulvi Postkaardi puhul on eriti hästi
välja tulnud Ulvi Kuuse spaatlimaalid � ta-
valise rastri puhul oleksid näiteks värvi-
pinnal olevad peened kriimud kaduma
läinud. FM-rastri puhul tunduvad ka
puhtad sinised ja lillad toonid paremini
välja tulevat, kui AM-rastriga.

Kunstimuuseumi projekt on aga esi-
mene, kus rõhk nimelt värvide õigsusel.
Sellega seoses tuleb tunnistada, et repro-
keskused võivad küll olla heal arvamusel
oma võimelisusest, aga praktiline kontroll
kipub andma üsna vasturääkivaid tulemu-
si. Kui filmide mõõtmine on harrastata-
vaks tavaks saanud, siis värvitõmmise
kontroll on endiselt tundmatu ala. FM-
rastri üliväikse punkti puhul on see kur-
jast, sest lihtsalt oletus, et kõik on korras,
ei pruugi päevast päeva kehtida. Proo-
vitrükki tellima minnes maksab kindlasti
huvi tunda, kas tegija on ikka praktikas
proovinud, kui sarnane tulemus trükiga
võrreldes on � ning kindlasti heita pilk
koopiaraamile.

Meie praegune kogemus näitab, et Ag-
faProof kipub andma trükisest intensiivse-
mat pilti, 3M ei ole eriti stabiilne ning Fu-
jiProof annab veidi heledama pildi. Levin-
ud seisukoht Soomes on, et FM-lahutuse
värvitõmmis on trükist veidi heledam, sest
proofi-seadmed ei suuda järgi teha niivõrd
suurt punktikasvu.

Kui proovitõmmiste tegemise vaev
kõrvale jätta, siis on aga FM-rastriga kerge
saavutada tavalisega võrreldes efektsemat
tulemust, tuleb vaid õige töö valida.

FM-rastrist...  (algus lk 9)
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PhotoShop
Olles monitori paika seadnud, võiks ka pil-
ditöötlusprogrammi poolt näidatava võima-
likult trükiselähedaseks seada. Seejuures
käib kogu allkirjeldatav protsess vaid ühe
kindla ruumi valgustatuse, trükipaberi ja -
tehnoloogia kohta. Udune talvehommik ja
selge päikeseloojang augustis annavad väga
erineva valguse. Praktikas tuleks korralik
pilditöötlusruum välisvalgusest võimalikult
isoleerida ja kasutada 5000 K valgustempe-
ratuuriga hajutatud valgustust, monitori-
sirme ja musti ülikondi.

Järgnev erineb mõnevõrra PhotoShop�i
käsiraamatutes toodust järjekorra ja soovi-
tuste poolest � julgen olla veendunud, et nii
on parem ja lihtsam. Siit leheküljelt leiab ka
kaks testpilti, mida võib pruukida. Üks on
PhotoShop�iga kaasa tulev testpilt, mis pe-
aks igaühel olemas olema, teise digitaalkuju
leiab aga meie www-lehelt. Loomulikult
võib samahästi pruukida mistahes laia vär-
viskaalaga pilti, millest on olemas nii digi-
taalkuju kui ka trükis.

1. Sea korda monitor (vt lk 10).

2. Vali paslikud trükivärvid ja punkti-
kasv File->Color Settings->Printing Inks
alt. Üldiselt on õige valik EuroScale ja
vastavalt kas coated (kriitpaber), uncoated
(ofsetpaber) või newspaper (ajalehepa-
ber). PhotoShop seab sellest sõltuvalt ka
pakutavat punktikasvu (dot gain). Esime-
seks lähenduseks peaks nüüd piisama,
hiljem tuleme siia tagasi. Kontrollida
võiks veel, et Use dot gain for grayscale ima-
ges oleks valitud, siis kasutatakse punkti-
kasvu ka must-valgete piltide näitamisel.

3. Sea paika monitori kalibratsioon
(PC) või Knoll�i gamma-kontrollpaneel
(Mac). Mõne monitori/graafikakaardiga
võib olla kaasa tulnud ka oma kalibraator
� siis on Mac�i puhul õigem kasutada
seda ja jätta Knoll rahule. PC puhul tuleb
enne seda valida veel monitori tüüp (kui
leidub sobiv) või üritada anda sellele või-
malikult lähedased parameetrid (ki-
neskoobi tüüp ja valge temperatuur, mil-
leks harilikult sobib 6500 � aga see tuleb
eelnevalt ka monitori peal valida). Kee-
rulisem küsimus on gamma � usun, et
PC puhul peaks see olema 2,4, samas kui
Mac�il peetakse õigeks 1,8.

Niisiis, monitori kalibreerimine.
Soovitaks taustaks valget pinda (tühi pilt
PhotoShop�is). Ülemises servas on va-
heldumisi hallid ja musta-valgetäpilised
kastid � need tuleks seada nii, et nad tun-
duksid sama heledatena. Seejärel tuleb
paika seada valge värv � valides White Pt
ja liigutades sinise, punase ja rohelise
nuppe selliselt, et valge sarnaneks või-
malikult meie kasutatava paberiga.
Nüüd valin mina harilikult taustaks ühe
testpiltidest ja sean paika musta ehk
Black Pt (musta ülemineku värvitoon
testpildil näitab hästi, kas oleme õige
tooni tabanud) ning siis värvitasakaalu

ehk Balance�i. Mac�i puhul tuleks nüüd
teha seda, millest PC puhul sai alustatud,
ehk teatada PhotShop�ile monitori para-
meetrid (gamma jm).

4. Kui pilt siiski trükitule vastata ei taha, ta-
sub lähemalt üle vaadata File->Preferen-
ces->Printing Inks. Kõik kuus värvivälja
peaksid nägema välja sarnased testpiltide
kõrvale trükitutega � kui ei näe, tuleks
neid muuta nii, et näeksid. Pärast muut-
mist tasuks üle kontrollida monitori ka-
libratsioon.

Tegelikult oleks küll õige vaadata, et
selle koha peal oleksid kirjas kolorimeet-
riga mõõdetud värvid (silma järgi seades
on tulemus siiski monitori ja silma vea
võrre tegelikust erinev). Kuna seda tabe-
lit kasutatakse lisaks ekraanipildi rehken-
damisele ka CMYK- kujult näiteks
RGB-sse või CIELab�i viimisel, tasuks
nende tehete ajaks vahest tavaline Eu-
roScale valida ja hiljem enda järgi paika
seatu uuesti sisse laadida.

5. Värvihäälestuse lõpuks maksaks paika
panna ka värvilahutusparameetrid. Meil
ollakse seni harjunud enam UCR-lahu-
tusega, samas peab näiteks Helsingin Sa-
nomat ajalehetrükiks parimaks GCR-la-
hutust. PhotoShop 4.0 puhul on veel
võimalus kasutada EFI (Electronics for
Imaging) lahutusparameetreid, mis vä-
hemalt esialgsete katsete alusel tunduvad
igati korralikult toimivat.

Kui Monitor Setup ja gamma-kontrollpaneel on siin lehel põhi-
liselt eesmärgiga tuua ära pildid sättimist vajavatest kohtadest, siis
Printing Inks�i ja Separation Setup�i puhul on ka kõik para-
meetrid sellised, nagu igaühel oleks mõtet kasutada.

C MY

M CY

Y CM

CMY
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Tänud /
Special Thanks
Alljärgnevalt viisakuse veerandtund � sest
tegelikult on Marvetaariumi tekstide taga
päris paljude inimeste ja firmade kaudne abi
läbi üsna pika aja. Nimekiri järjekorrata, ja
nagu selle tänamatu meelespidamise-töö
puhul ikka juhtub, kindlasti andestamatute
väljajätmistega.

Uniprint (sest siin ma töötan ja siin olen ka
õppinud enamuse sellest, mida tean trüki-
poolest � ning saanud võimaluse kõiki asju
lähemalt tundma õppida ning vajaduse kor-
ral eksperimenteerida); PrismaPrint (ne-
mad olid esimene repro Eestis, ja nende
tehnika najal õppisin ma nii PostScript�i kui
värvilahutust mõistma); kadunuke Kaptah
(seal ise värvilahutusele ja ühele õnnetule
RIP�ile lähedal olles sai õpitud austama head
skannerit ja filmiprinterit); kirjastus Avita
(sest see on ainus suurem kirjastamisega
seotud firma, kus olen mitu aastat trükki-
nud ja lisaks sellele, et ise seal palju õppisin-
leiutasin, olin loodetavasti ka nende arengu-
le abiks); EAC Papyrus (nende juures meel-
dib mulle väga sügiseste graafilise ala päeva-
de ajal eksperimenteerida printerite ja skan-
neritega); Agfa (nemad on loonud võrratu
sarja väikestest prepressi-raamatutest ja

TEHNILIST:
Pildid skaneeritud Crossfield�i Magna-
Scan�il ja LinoType-Hell�i Topaz�il. Filmid
prinditud LinoType-Hell�i Quasar�il (Delta
IS RIP), rastritihedus 175lpi.
Layout PageMaker 6.5, illustratsioonid
PhotoShop 4.0, CorelDraw 5.0f1.
Trükitud Uniprindis trükimasinal Heidel-
berg Speedmaster 74-4+L paberile Galerie
Art 130 g/m2

IMPRESSUM
Marvetaarium on AS Uniprint (tel 6313915,
faks 6313965, aadress Tallinn EE0001, Pärnu
mnt 20A) kliendiajakirja Unipress tasuta
kaasaanne, planeeritava ilmumistihedusega
kaks korda aastas.
Internetist leiab Marvetaariumi aadressil
http://www.uniprint.ee/marvetaarium.

CD-ROM�idest, mida kindlasti soovitan
tellida); Heidelberg (üht nende raamatut
lugedes õppisin kunagi selgeks peamised as-
jad, mis trükkides võivad viltu minna);
Charles Poynton (kes lahkelt oma www-le-
hel jagab infot arvutite, viedo ja värvisüstee-
mide kohta); ExpoBaltikum ja Eesti Trüki-
töösturite Liit (kes on PrintMedia seminari
taga); Georg Poslawski (kes oli CMYK-sõp-
rade klubi taga ja on seega olnud sama prep-
ressi-hariduse asja taga, mida minagi ajan);
Lars-Eric Gardberg (ja laiemalt AEL/Grate-
ko, kes on mitmel korral käinud Eestis loen-
gut pidamas ja keda loodetavasti veelgi siin-
pool lahte näha saab)... ja veel palju neid, kes
lihtsalt siia ära ei mahuks � lisa leiab täien-
datud-parandatud nimekirjast netist aadres-
sil www.uniprint.ee/marvetaarium

KINDLASTI TEKIB KÜSIMUS � miks on Marvetaariu-
mis niipalju pilte Peeter Marvetist endast? Ei, loodetavasti pole
see tekkiv isikukultus � need pildid said lihstalt korraga sisse-
skaneeritud enne, kui vajadus nende järele selgeks sai. Ja kurb
oleks juba tehtud pilte minema visata...

Repro-
Watch:
Mis asi on
IS-screening?
Selle lehekülje all paremas nurgas on mai-
nitud, et Marvetaariumi filmid on välja las-
tud nimelt Delta IS-ripiga filmiprinteril.
Delta on LinoType-Hell�i RIP (raster image
processor e. spetsarvuti, mis teeb PostScript-
printfailist pildi, mis filmiprinterile saade-
takse), ja olemas on kahte sorti Delta�t �
HQS-rastriga (high quality screening) ja IS-
rastriga (irrational screening).

Läbi aegade on probleemiks olnud
moiré-vaba pildi saamine filmiprinteritel,
sest kui rastrinurkade 0 ja 45° puhul on suh-
teliselt lihtne rehkendada välja rastripunkti-
de asukohad, siis 15 ja 75° on tõsine peavalu.
Kuna rastripunktid luuakse printeri laseri
poolt valgustatava punktimaatriksi üksiku-
test punktidest, siis võiks illustratsiooniks
proovida ise ruudulisel paberil ruute mus-
taks viirutades kena kujuga rastripunkti saa-
da � üldiselt üsna ebamugav ettevõtmine.

Ebamugavust annaks muidugi suure
rehkendusvõimsusega leevendada, aga kuni
viimase ajani on see olnud probleemiks,
mille vastu võitlemiseks on tulnud minna
kompromissidele. Nimelt on muudetud
veidi rastrinurka ja/või tihedust ning katse-
eksituse meetodil leitud sobivad kombinat-
sioonid kõigi nelja värvi kohta. Katse-eksi-
tuse meetodi kvaliteet on aga alati veidi kü-
sitav, kusagil peab olema kompromissile
mindud � ning odavamate firmade puhul
tundukse kompromiss üsna kergelt tulema.
Üks hea näide paistab asuvat Tartus, nii et
vaadates Luubist või Kroonikast ruudulisi
nägusid on loodetavasti aru saada, millises
värvitoonis sedapuhku kompromissile on
mindud.

Irrational Screening ehk IS on märk suu-
remast rehkendusvõimsusest (IS-RIP tar-
bib muide ka 20W enam võimsust kui tava-
line Delta) � rehkendustes kasutatakse
märksa rohkem komakohti ja järelikult õn-
nestub ka rastripunktid mistahes nurga all
üsna sirgelt �nööri peale ajada�.

Praktiline kogemus näitab, et IS rastri
puhul pole veel ette tulnud värvitooni, kus
moiré välja lööks. Raster on lähemal silmit-
semisel puhtam ja pildid paistavad ke-
namad. Loomulikult nõuab HQS- ja IS-
rastri erinevuste märkamine lähemat vaatle-
mist, olles aga korra näinud sama pilti ühel
ja teisel kujul on suur tõenäosus, et või-
maluse korral valitakse IS.

Hetkel ainus Delta-IS Eestis töötab kir-
jastuse Avita repros Quasar-filmiprinteri
taga � kes tahab vahet järgi proovida, võib
helistada (2) 6461046.

Paari lausega:
Messidest mujal
Kevadistest messidest võiks mainida Soome
PrinttiMedia�t ja maailma suurimat arvuti-
messi Saksamaal, CeBIT�it. Mõlemal
paistsid arvutigraafikat mõjutavast silma di-
gitaalsed fotoaparaadid (alates �seebikatest�
kuni tõsiste profikaamerateni) ning täisdigi-
taalne tööprotsess koos võimalusega kasuta-
da sama infot eri meediates (trükk, www,
CD) ning värvihaldus (colour management).
Helsinkis näiteks oli võimatu leida trükiga
seotud firmat, kes oleks suutnud olla maini-
mata, et nad värvihaldusest vähemalt
kuulnud on ja lähema kahe kuu jooksul en-
nast põhjalikult täiendada kavatsevad.

Messist ja seminarist meil
23�25. oktoobril (1997) toimub järjekordne
PrintExpo, ja selle kõrval ka sellel aastal
PrintMedia (kas kahel või kolmel päeval,
pole veel kindel). Kui heal lugejal on pakku-
da teemat, mida seal peaks käsitlema, esine-
jat keda tuleks tingimata kustuda, või mõn-
da head praktilist katsetust mida tasuks
üheskoos ette võtta (testiks näiteks värvi-
haldust ja looks eestikeelsed soovitused?) �
andke aga teada aadressil pets@goodwin.ee
või pets@uniprint.ee, teeme ära!

Marvetaariumist tulevikus
See, et sedapuhku on kogu sisu vaid Peeter
Marvetilt ei maksa arvata, et järgmine num-
ber sama üksluine peaks olema. Kaastöö-
pakkumised on igati teretulnud, samuti
peaks Marvetaarium olema üsna huvitava
sihtgrupiga reklaamikanal... ;-)
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