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Osvědčené postupy pro zpracování 
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Agenda
• Základy digitálních obrazů
• Kvalita obrazu

– Tonalita
– Barevnost
– Rozlišení

• Kvalita vektorů
– Práce s přechody
– Vykreslení vektorové grafiky a log
– Tenké linky a písma

• Pracovní postupy pro korektní tisk
• Zdroje dalších informací
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Co je na stránce?

• Grafika na stránce je 
tvořena:
– Obrazy
– Vektory
– Fonty
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Základy digitálního zpracování - obrazy

• Obrazy jsou nazývány 
také jako fotografie 
a bitmapy

• Tisková velikost 
obrazu je limitována 
rozlišením
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Základy digitálního zpracování - vektory

• Vektorová grafika je často zjednodušeně označována 
jako grafika

• Vektorová grafika není závislá 
na rozlišení, lze ji libovolně zvětšovat 
nebo zmenšovat
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Základy digitálního zpracování - fonty

• Písma jsou zvláštní případ vektorové grafiky
• Stejně jako vektory jsou písma definovány linkami 

a křivkami definovanými 
matematicky
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Kvalita obrazu
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Proč je třeba obraz opravit?

• Kvalita fotografií je závislá 
na mnoha parametrech.

– Nastavení digitálního fotoaparátu 
má velký vliv na kvalitu fotografie

– Nevhodné následné zpracování má 
také vliv na kvalitu fotografie
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Možnosti úpravy kvality obrazu

• Tonalita obrazu
– Korekce pomocí úprav tonálních křivek

• Barevnost
– Korekce pomocí vyvážení barev
– Selektivní úprava barev

• Detaily
– Rozlišení, ostrost, volba rastru
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Kvalita obrazu: Tonalita
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Tonalita

• Celková světlost/ tmavost 
obrazu v konkrétních 
rozsazích tónů
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• Podívejte se na obrázek, 
jako by byl černobílý



Tónová křivka
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Světla



Tone curve
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Světla

Čtvrttóny



Tone curve
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Světla

Čtvrttóny

Střední tóny



Tone curve
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Světla

Čtvrttóny

Střední tóny

¾ tóny



Tone curve
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Světla

Čtvrttóny

Střední tóny

¾ tóny

Stíny



Tone adjustment

Úprava křivek je 
nejčastěji 
používaná úprava

Nastavení úprav 
pomocí křivek 
nebo úrovní
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Úprava pomocí křivek
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Barevná kvalita obrázků
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Barevnost

• Barevnost tiskoviny je to první na co se oko zaměří
• Úprava tónových křivek odstraní některé barevné 

problémy
• Korekce vyvážení barev upraví ostatní

– Vyvážení neutrálních barev
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Nastavení vyvážení barev

• Použijeme znovu křivky nebo úrovně
• Doladíme neutrální tóny
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Nastavení vyvážení barev
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Nastavení vyvážení barev
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Jaké problémy s barevností řeší 
vyvážení?
• Nastavení neutrální hodnoty pro šedé odstíny

– Po nastavení vyvážení neutrálních tónů je šedá bez 
barevného natónování

• Jak upravit barevnost 
sytých barev? 
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Selektivní úprava barev

• Selektivní korekce barev je další z tradičních nástrojů pro 
korekci barev

• Nástroje pro úpravu vybrané barvy
– Adobe Photoshop 
– Fiery Color Profiler Suite
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Selektivní úprava barev - ukázka
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Selektivní úprava barev - ukázka
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Kvalita obrazu: Detail
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Detail

• Pro kvalitní výtisk je potřeba
– Dobré rozlišení
– Správná ostrost snímku

29



Výpočet rozlišení–
jak velká data pro tisk potřebuji
• Tiskové rozlišení je definováno pomocí počtu pixelů 

(bodů) na palec 
• Ideální rozlišení bitmapy pro tisk je 300 dpi
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3” @ 300 PPI = 900 pixels

2” @ 300 PPI = 600 pixels



Výpočet rozlišení–
jak velká data pro tisk potřebuji
• Co se stane, když stejně 

velký obraz vytisknu 
v rozměrech 9” x 6”

• Tiskové rozlišení bude 
malé, výtisk bude 
méně kvalitní
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900 pixels / 9” = 100 PPI

600 pixels / 6” = 100 PPI



Nastavení vyhlazení obrazu

• Image smoothing
(vyhlazení bitmapy) je 
volba dostupná na RIPu
EFI Fiery

• Je možné zvolit funkci  
Image Quality s volbou 
Best
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Image smoothing - ukázka
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Image smoothing - ukázka
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Nastavení doostření

• Doostření okrajů
– Unsharp Masking

• Standardní metoda doostření
• Úprava kontrastu okrajů

• Důležitá vizuální kontrola výsledného efektu
– Možnost náhledu na RIPu nebo v aplikaci
– Závislé na velikosti
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Ukázka doostření

36



Ukázka doostření
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Automatická korekce obrazu

• Dokáže vylepšit kvalitu 
obrazů při tisku
– Různá síla efektu
– Fiery Image Enhance
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Předvolby automatického vylepšení

• Přednastavená volba pro vylepšení a vyhlazení obrazů
•

efi.com/imageboost
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Jaké nástroje mohu použít pro 
vylepšení kvality obrazu?
• Kalibrace a vlastní tiskový ICC profil je základem

– Kvalitní tiskový materiál
• Je-li problém ve zdrojových datech je nejlepší upravit tato 

data
• Využití nástrojů RIPu EFI Fiery určených pro vylepšení a 

úpravu kvality tisku
– Úpravy pomocí křivek
– Změna jasu (zesvětlení/ ztmavení)
– Automatické vylepšení obrazů

• Možnost nastavení síly a použití efektů
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Kvalita tisku vektorů
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Problémy s kvalitou vektorové grafiky

• Přechody

• Kvalita tisku
hran
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Vektorový přechod

Problém tisku přechodů
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Vektorový přechod

Problém tisku přechodů
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Vektorové přechody

• Při použití dlouhého 
přechodu je velká část 
tisknuta s minimálním 
pokrytím

• Krátký přechod dopadne 
lépe než dlouhý
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Návrh přechodu – koncové hodnoty

Doporučení

• Vyvarujte se přechodu z bílé 
do hodně tmavé barvy

• Nezačínejte přechod od nuly
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Doporučení

• Přechod mezi barvami se mění o 
50% a více
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Pro vylepšení přechodu použijte Image 
smoothing
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Image smoothing vypnuto
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Image smoothing zapnuto
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Vektorové objekty – detail hrany
• Vektorová grafika je 

matematická funkce
– Jen tehdy pokud jsou 

používány jako vektor,
tedy formáty dat 
(AI, EPS, PDF, SVG)

• Grafiky, které jsou 
používány na webových 
stránkách jsou velmi často 
přeuloženy jako obrázky
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Jemné čáry a písma
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• Fiery HD text a grafika
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Jemné čáry a písma

• Fiery HD text a grafika



Tisková data PDF/X-1a a PDF/X-4
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Kompozice stránek – obsah a nastavení

Vektor ver. Text ver. Obraz
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Kompozice stránek – obsah a nastavení

Vektor ver. Text ver. Obraz
• Přetisk

bez přetisku s přetiskem
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Kompozice stránek – obsah a nastavení

Vektor ver. Text ver. Obraz
• Průhlednost
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Průhlednost v grafických datech
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Jak tyto objekty dostat do tiskového 
PDF souboru
Tisk

Raději než tisk 
použijte Export 
z Adobe aplikací
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Jak tyto objekty dostat do tiskového 
PDF souboru
Export z Adobe 
aplikací

PDF/X-1a

PDF/X-4
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Jak tyto objekty dostat do tiskového 
PDF souboru
Export z Adobe 
aplikací

PDF/X-1a
• Kompatibilní 

s většinou tiskových 
RIPů

• Neobsahuje 
průhlednosti 
a vrstvy
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Jak tyto objekty dostat do tiskového 
PDF souboru
Export z Adobe 
aplikací

PDF/X-4
• Mnohem jednodušší 

PDF
• Rychlejší zpracování
• Vyžaduje RIP, který 

jej umí zpracovat
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RIPy EFI Fiery mají PDF certifikaci

PDF workflow je nejlepší cesta
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O čem jsme hovořili
• Základy digitálního zpracování
• Kvalita obrazu

– Tónové úpravy
– Barevnost
– Detaily

• Vektorová grafika
– Přechody
– Zpracování grafiky a log
– Vylepšení pro tenké linky a písma

• PDF tiskové workflow
• Zdroje informací
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Zdroje informací
3 klíčové kroky pro získání správné barvy

Tiskněte přímé barvy v maximální možné barevné shodě 

Pokročilá správa barev pro digitální tiskové systémy 

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku 

Podívejte se na jednotlivé díly ještě jednou: efi.com/wofwebinars.

65(Webinars in Czech and English)



Zdroje informací

• Learning.efi.com  
– Free online courses

• Download Image Boost preset
• Tone and Color Demystified video
• Instructions to properly print PDF/X-4 documents
• Fiery Online Resources and Fiery How-to Guides
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(Resources in English only)



Q&A

Fiery Forums
FieryForums.efi.com
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Děkuji za pozornost!




