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Sammanfattning

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med företaget Fototext i Göteborg.
Företaget ser användandet av ”Soft Proof” tekniken som en stor vinst både ekonomiskt och
tidsmässigt. Skälet till "Soft Proofning " är att för intern/extern produktion kunna bedöma
och kontrollera dokumentet utan digitala eller kemiska provtryck.

De olika tekniska lösningarna till ”Soft Proof”, kunskaper och fakta om färgstyrning i sam-
band med PDF-flöden kommer att öppna vägen för en korrekt ”Soft Proofning” på skärmen.

Acrobat 5.0 tillsammans med Photoshop 6.0 kan användas effektiv med ”Soft Proof” tekni-
ken. De grafiska programmens fördelar och kapacitet som förklaras i rapporten kan hjälpa
användaren att börja att experimentera med Soft Proof. De grafiska företag som är intresse-
rade av att gå över till ”Soft Proof” behöver ha kunskaper inom ICC-hantering samt redan
ha ett praktiskt och färgstyrt arbetsflöde.
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Summary

This Degree Project is carried through in association with Fototext in Guthenburg. The firm
sees benefits using”Soft Proof” technology for both economic and time-saving. The reason
for ”Soft Proofing” for internal/ external production is to estimate and controll documents
without using digital or chemical printing output.

The different technical solutions to ”Soft Proof”, knowledges and facts about
ColorManagement together with PDF-workflow is going to pattern for a correct succesfull
”Soft Proofing” on the monitor.

Acrobat 5 in association with Photoshop 6 are effectively used in ”Soft Proofing” technic.
The advance and capacity of the graphical softwares which are explained in this report
helps the users to begin to experiment with ”Soft Proof”. Graphical firms which are interes-
ted to begin working with ”Soft Proof” need to allready have knowledge in ICC-profiling
and a practical ColorManaged workflow.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Den grafiska branschen börjar allt mer enas omkring den standard och
de möjligheter som Adobes Acrobat filer (PDF-filer) innebär. Stora effek-
tiviseringsvinster samt uteslutande av felkällor ligger i detta.

Eliminering av typsnittskrångel, saknade bilder och liknande problem
kan undvikas. En färgstyrd PDF-flöde samt ”Soft Proof” på skärmen kan
innebära stora vinster både ekonomisk och även i form av tidsvinster i
produktionskedjan.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka de olika tekniska lösningar
till ”Soft Proof”. Kunskaper och fakta om färgstyrning, grafiska bilbe-
handlingsprogram (t.ex Photoshop) i samband med PDF-flöden kommer
att öppna vägen för en korrekt ”soft proofning ” på skärmen.

1.3 Mål
Målet med arbetet är att komplettera PDF-flödet med "Soft-Proofing " på
skärm när PDF-en med högupplösta bilder är klar.

Skälet till "Soft-Proofning " är att för intern/extern produktion kunna
bedöma och kontrollera dokumentet utan digitala eller kemiska prov-
tryck.

1.4 Avgränsning
Examensarbetet kommer att begränsas till att bara undersöka och hitta
lösningar till ”soft proof ” och färgstyrning av PDF-dokument på skär-
men. De serverbaserade PDF-lösningarna är redan igång på Fototext.
En färgstyrd PDF samt färgstyrd arbetsflöde på skärm undersöks.

1.5 Metod
Tillvägagånssättet till arbetet valdes genom litteratursökning, artikel-
sökning i olika databaser. Eftersom ”Soft Proof” är ganska nytt ämne
kommer även kontakter med andra företag som har börjat att jobba ”soft
proof” utföras. Dessa grafiska företag kommer att kontaktas genom inter-
vjuer med personalen för att få information om hur de har gått tillväga
med ”Soft Proof”. Konsultföretaget EBI i Stockholm har ett nära samar-
bete med Fototext. De teoretiska kunskaper diskuteras med EbI:s färg-
styrningskunnige, Adim Lundin. 

Internetsökningar har varit den bästa metoden för att hitta information
om “Soft Proof” samt att hitta de framgångsrika företag som har erfaren-
het och fakta om ”Soft Proofing”.
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1.6 Arbetsgång
Ett färgstyrd pdf-flöde i en liten skala bör sättas upp och provköras. Allt
detta kommer att kräva mycket tid att reda ut och kontrollera.

Även kalibrering och karatäriseringen av bildskärmar kommer att
genomföras för ett säkrare ”Soft Proof”. Teoretiska, praktiska moment
kommer att utföras på företaget. 

1.7 Tidsplan
Exjobbsrapporten kommer att lämnas in den 17 agusti 2001 och arbetet
redovisas den 23-24 augusti 2001.

Vecka 24-25 Uppstart och faktainsamling
Vecka 26-27 Planering och faktainsamling
Vecka 28-29 Halvtidsrapport, Utförande och samman

ställning, testning,Rapportskrivning
Vecka 30-31 Rapprotskrivning, testning
Vecka 33 (17/8) Inlämning av fullständigrapport till exa

minator och opponenter.
Vecka 34 (23-24/8) Redovisning och opposition. 

Under projektets gång sker undersökningar samt rapportskrivning .
Handledning med företaget kommer att ske via mail och telefon, aktiv
närvaro på företaget under arbetetsgång.

2. Nulägesanalys av Fototext

2.1 Affärsidé
Fototexts affärsidé är att med unik bredd av digitala medietjänster för-
enkla den digitala vardagen och spara pengar för kunder genom helhets-
lösningar. Under begreppet Digital Asset Management att effektivt för-
valta det värde som ligger i digitala filer med text och bild- möter Fototext
behovet av crossmediapublicering.

2.2 Analys
Ägarstruktur: Ägarna utgörs av 7 anställda med lika stora andelar. Lika
stor andel äger styrelsens ordförande som är externt rekryterad.
Ytterligare sju mindre delägare äger sammanlagt ca 12%, även dessa är
anställda i bolaget.
Siffror:
1998: 34 miljoner kronor
1999: 36 miljoner kronor
2000: 40 miljoner kronor 
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2.3 Bild

databas
Alla som använder många bilder vet att det kan vara problematiskt att
hitta rätt bild. Man vill helst hitta bilden blixtsnabbt och veta att den går
att använda för alla ändamål och i alla miljöer, omgående. Lösningen
heter Enterprise och är en internetbaserad bilddatabas som Fototext
använder.

Här samlar kunderna alla sina bilder och ger dem flera valfria sökord.
När man eller någon annan behörig behöver en bild kan man, obe-roende
av var man finns i världen, komma åt bilden i bilddatabasen via
sin dator. Blixtsnabbt, dygnet runt.

Inget annat system är så flexibelt när det gäller hantering av bilder.
Enterprise ger kunderna snabb och enkel åtkomst och de kan använda
bilderna i alla miljöer och för alla ändamål, direkt.

Man glömmer alla tråkiga filformat och koncentrerar sig på innehållet i
presentationer och trycksaker. När kunden hämtar hem bilden från bild-
databasen väljer den vilket program han/ hon skall arbeta i, vad den skall
användas till och vilken storlek den skall ha. Enterprise ger bilden auto-
matiskt rätt filformat och färganpassning för det valda ändamålet.
Bilden kan användas i alla typer av program.

2.4 Tekniska lösningar

2.4.1 Helios

2.4.1.1 EtherShare
EtherShare är det mest stora serverlösningen för Macintosh som Fototext
använder sig av.

2.4.1.2 PCShare
Den snabbaste serverlösningen för windows 95, 98, NT, ME, 2000.

2.4.1.3 EtherShare OPI
EtherShare OPI är en serverbaserad lösning för inbakning av bilder i hög
och låg upplösning. Den är designad för att snabbt skifta bilder från
skriv-bordet till servern. Fördelarna är att användaren behöver inte
vänta länge för placering och utskrivning av dokument som innehåller
OPI lågupplösta bilder. En annan fördel är att denna servern kan produ-
cera utenhet många gånger snabbare än skrivbordsapplikationer och
med detta sparas mycket tid.

2.4.1.4 PDF-Handshake
PDF-Handshake är en separeringssystem med OPI-stöd för PDF.
Fördelar med PDF-Handshake är många. Här redovisas några av de:
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Serverbaserad, automatisk skapande av PDF från Unix, Macintosh, eller
Windows genom att skicka data till en EtherShare/ PCShare ”Create
PDF” kösystem. Lösningen tillåter användaren att använda senaste
Distiller mjukvaran för Unix plattformar. Error och felmedelanden spa-
ras i EtherShare systemet som en logfil och skickas tillbaka till använ-
daren via mail. Det färdiga PDF-dokumentet sparas i kön, samtidigt på
Print Previw applikationer.

2.4.1.5 Print Preview
Print Previw är det mest precisa utskriftkontrollen av postscript / PDF
jobbtickets. Några fördelar är äkta färgkontroll av separerade postscript
dokument. RGB, CMYK, CIE Lab kontroll för soft proofing på skärmen
och digital provtryck. Print Preview är baserad på Helios EtherShare och
PDF-Handshake. Den använder EtherShare’s font server, PostScript
fonter skapade av PDF-Handshake, och alla fonter bäddade i dokumen-
tet för en korrekt previe av dokumentet.

2.4.2 Heidelberg

2.4.2.1 Delta Technology
Delta teknologi är en serverbaserad Ripp-system som är designad för att
inte bara fungera som en Ripp utan kan utvecklas med dagens teknik dvs
den inte kan bara översätta PostScript filer till information som filmsät-
tare kan förstå, utan avanserade omfattande och användbara funktioner
som utskrift lösningar. 

Delta teknologi delas in i 3 sektioner; 1. Delta Workstation 2. Delta
Software 3. Delta Tower. (The Delta Technologi Concept, Product
Information, Edition September 1995)

2.5 Strategi
Fototext producerar direkt från dataoriginal till färdigt material. Såväl
produktion som efterbehandling sker i lokaler på företaget. Fototext hjäl-
per med datorbearbetning, inscanning, vektoriseringar.

2.6 Kunder
Fototexts kunder är allt ifrån tryckerier, reklambyråer till andra IT- före-
tag.
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3. Färgstyrningssystem
Färgstyrning är ett måste för den kvalitetsmedvetne. Vare sig man är
formgivare, illustratör, eller fotograf är rätta färger ett måste. Om man
får ordning på sin egen utrustning och sin del av flödet blir det sedan
enklare att ställa höga krav på tryckeri och reprohus. Det är många enhe-
ter som skall mätas upp och kontrolleras och många färgställningar som
måste noggrant undersökas. Men det är det värt att satsa på och man
vinner både ekonomisk och marknadsmässigt i länden. Detta ger även
nya kunder, ökat förtroende för kreatören och sätter kvalitetsstämpel på
hela verksamheten.

Ett första steg är att köpa bra utrustning som går att justera, kalibrera
och ställa in efter profiler och olika inställningar. Det andra att samla in
kunskap om program och arbetsflödet. En kommunikation och ett bra
samarbete mellan olika aktörer i flödet kan bli avgörande för ett bra
resultat.

3.1 Varför färgstyrningssystem?
Under de senaste tio åren har arbetsflödet inom prepress genomgått
stora förändringar  från manuell till digital dokumenthantering. Det är
många tillverkare av grafisk utrustning på marknaden som har skapat
en ökning av antalet varumärken. Den digitala utvecklingen ställer krav
på alla inblandade i ett arbetsflöde eller ett produktionsflöde.

Färger uppfattas olika från individ till individ p g a ålder, syn, social bak-
grund, behov etc. På liknande sätt använder grafisk utrustning från
inmatning till utmatning olika metoder för färgstyrning.

Skillnader i färgrymder orsakar stora problem då en bild transporteras
genom prouktionskedjan eftersom i varje steg från inläsning av bild till
layout och utmatning sker en förlust av färger. Grafisk utrustning kan
delas in i tre kategorier; inmatningsenheter, bildskärmar och utmat-
ningsenheter. Inmatningsenheterna fungerar genom att de exponerar ori-
ginalet med hjälp av ljus och därefter mäter mängden rött, grönt och blått
ljus som reflekteras tillbacka eller transmitteras genom objektet. De fles-
ta inmatninsenheterna som Scanners och bildskärmar jobbar med den
enhetsberoende RGB-färgrymden, medan de flesta utskrifenheter använ-
der CMYK-färgrymden.

Vid konvertering mellan olika färgrymder uppstår problem. Det totala
spektratet med färger definieras i CIE Yxy-modellen och det är ingen
utrustning som har egenskapen att återge denna färgrymd. Det är då vi
behöver ett system som kan jobba på så sätt att återge färger så korrekt
som möjligt i en annan enhets färgrymd. Detta system kallas för färg-
hanteringssystem.
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3.2 Vad gör färghanteringssystem?
CMS (Color Mangement System) innebär att färghanteringssystemet
reproducerar olika enheters färger på ett korrekt sätt som möjligt, med
hänsyn till de begränsningar som själva enheten utgör.

Systemet kan delas in på fyra delar, nämligen plattformsoberoende ICC-
profiler (International Color Consortium), en eller flera färghanterings-
motorer (CMM; Color Management Module), olika tillämpningar, samt
ett gränssnitt som knyter samman de olika delarna.

CMS fungerar som en översättare genom att det tolkar de inlästa enhets-
beroende RGB-värdena och konverterar dessa via den enhetsoberoende
CIE L*a*b*-rymden till CMYK-separationer. Fördelen är att dessa färg-
värden inte förändras trots enhetsbytet, så länge det aktuella värdet lig-
ger inom ramen för vad den nya enheten klarar av.

3.3 CMM; Color Management Module
Uppgiften att utföra räknearbetet vid konvertering mellan olika färg-
rymder görs av CMM. Bildensfärg, källprofil och utprofil skickas till
CMM och med hjälp av den informationen CMM får, räknar den om inför-
da RGB-data och även där sker en omfångskomprimering och färgmatch-
ning då enheterna har olika färgrymder.

De flesta programmen på marknaden har egna CMM, men i framtiden
kommer det systemets CMM att användas istället för programmens egna
inbyggda. Resultatet blir att färgomvandlingar från olika program blir
desamma. T ex: Color Sync från Apple.

3.4 ICC; International Color Consortium
Många tillverkare av program och maskinvara inom färgområdet har för-
sökt sig på att skapa egna färghanteringssystem. Men eftersom de syste-
men bara fungerat i små slutna system har de aldrig riktigt slagit ige-
nom. 1993 bildades ICC; International Color Consortium, av de ledande
företagen inom prepressmaterial (Agfa, Apple, Fogra, Kodak, Microsoft,
SIG, Sun och Taligent), för att skapa en öppen leverantörsoberoende
standard för färghantering. De flesta programvaror som idag tillverkas
stödjer ICC-profiler.

Färghanteringssystemet avgör övergången mellan en inmatnings färg-
rymd till en utmatnings färgrymd samt hur data skall hanteras emellan.
Enligt ICC kan omvandlingen från en färgrymd till en annan göras på
fyra olika sätt:

3.4.1 Perceptuell metod
Det innebär att slutresultatet ger ungefär samma intryck som original-
bilden, trotts ett komprimerat tonomfång och att kulörerna inte är
samma som originalet. Metoden passar bra till reproducering av fotogra-
fiska bilder.
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3.4.2 Relative kolorometrisk metod
Denna metod ställer vitpunkten för in- och utmatning identiskt. Denna
metod kan användas om man tycker att mättnaden blir för låg i bildens
färger med perceptuell metod.

3.4.3 Absolut kolorometrisk metod
Metoden innebär att kulörerna skall vara så kolorometriskt riktiga som
möjligt. Metoden är bra att användas till att reproducera logotyper då
den exakta färgen är viktigt. Detta är en metod som egentligen lämpar
sig för att förhandsvisa tryckresultatet på bildskärmen (Soft Proof).

3.4.4 Mättnadsbevarande metod
Denna metod används om man tror att mättnaden i kulörerna från
inmatningsenheten kommer att reduceras. Den är lämplig då man har
mycket mättade toner som i färggrafik.

För att vara säker på att en ICC-profil är pålitlig krävs att alla proces-
sens parametrar är konstanta. Om någon av parametrarna ändras i pro-
duktionens processgång, då måste en ny profil framställas.

3.5 Färgstyrning
Innan man inför ett färghanteringssystem och profiler för de olika enhe-
ter skapas, är det viktigt att grundkalibrering och styrning av enheter
fungerar stabilt.

3.5.1 Karakterisering av inenheter
Kalibrering av inenheterna måste införas för att kompensera för de färg-
förändringar som uppstår vid original-inläsning. Detta måste införas på
ett optimal sätt.

En referensbild läses in vanligen med en IT8 karta vilket innehåller väl-
definierade färger. De inlästa värdena jämförs sedan av CMS med de ide-
alvärden som mätts upp av tillverkaren med en Spektrofotometer. När
CMS har fått den aktuella datan, korrigerar den avvikelser vid senare
inläsningar på inenheten. Metoden kartlägger sambandet mellan de fär-
ger enheten använder med en enhetsoberoende färgrymd; t ex CIE
L*a*b*.

3.5.2 Karakterisering av bildskärm
Bildskärmen måste noggrant återge bildens färger, trotts att bildskär-
mens upplösning är låg (ca 72 dpi) i RGB. Följande inställningar kan
göras för kalibrering av en bildskärm: intensitet, kontrast, gammanivåer
och vitpunktens temperatur. Förhållandet mellan indatavärdena
bestäms av gammanivån, detta lagras i datorns hårddisk. Skärmens vit-
punkt bestäms av den färg som skapas genom att de röda, gröna och blåa
fosforerna arbetar i RGB-rymden. För karaktäriserning av bildskärmen,
används en kolorimeter eller en spektrofotometer som fästes på skärmen.
CMS tar kontroll och beordrar skärmen att visa olika färger.
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Om någon färg avviker från skärmen, syns detta i CMS som skapar en
tabell över de värdena som uppmätts jämfört med de ideala värden skär-
men skulle ha visat. För optimalt resultat bör skärmkeps placeras på
bildskärmen. Det är också viktigt att inga infallande ljuskällor eller star-
ka omgivningsfärger stör mätningarna.

3.5.3 Karaktäriseringen av utenheter
För karaktärisering av en utenhet används vanligen en standardiserad
färgpalett , t ex IT8.7/3. Det är också viktigt att fotosättaren är lineari-
serad och framkallningvätskorna för film och plåt är rena och fräscha för
att få optimal resultat. Tryckpressen måste vara optimal inställd och
riktvärden för densitet och punkförstoring är fastställda.
Betrakningsljuset skall vara rätt inställd (5000 K eller 6500 k för hög-
kvalitativa trycksaker). För att karaktärisera en skrivare kalibreras den
först efter tillverkarens anvisningar, därefter skrivs IT8.7/3 ut och mäts
upp med hjälp av en spektrofotometer. CMS jämför de uppmätta värdena
med de ideala och kompenserar avvikelsen i profilen som skapas.

Varje förändring av parametrarna ändrar hela profilen. Vid byte av t ex
papper gäller den gamla profilen inte längre och en ny måste uppmätas.

3.5.4 Hur uppfattas färger av ögat?
Trotts att färghanteringssystemen bestämmer färgernas utseende i  en
enhetsoberoende färgrymd, är det ändå med hjälp av mätning med spek-
trofotometer som färgerna är exakt lika. Den mänskliga hjärnan påver-
kas av intilliggande färger genom så kallad kontrastverkan. Ibland är det
inte önskevärt att en färg återges exakt som den är definierad utan det
kan vara nödvändigt att förändra den så den visuellt liknar en referens.
Referensfärger är speciellt svåra, det vill säga färger som människor
redan har en uppfattning om hur de skall se ut, t ex gräsgrönt, svenska
flaggan, hudtoner o s v.

Hur färger uppfattas bestäms av flera olika faktorer, bl a av fysiska egen-
skaper som betraktningsljuset, men också av biologiska och fysiologiska
egenskaper som varierar hos olika personer. Trötthet, personliga erfaren-
heter, minnesbilder etc påverkar också färguppfattningen och därför kan
två personer uppfatta färgen på samma bild på olika sätt. Ett annat feno-
men som kan påverka ögat är metametri som har med ljuskällans egen-
skaper och färgens pigment att göra. Detta är ett fenomen som gör att två
färger med exakt samma mätvärden uppfattas olika i en viss belysning.

3.5.5 LAB-formatet i färgstyrning
Lab-formatet är ett format för enhetsoberoende färg och det är formatet
som hela ICC-hanteringen  vilar sig på. Problemet förut var att inte fanns
några mätverktyg, operativsystem eller program som stödde LAB. Nu
finns allt det stödet, men tycks alla utom prepresskonsulterna har glömt
bort formatet.
Att använda sig av LAB inom färghanteringen är oslagbar när det gäller
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att lagra och flytta data mellan olika miljöer. Om man tittar på den vik-
tigaste menyn för färghantering i photoshop dvs; arkiv/ färginställningar/
RGB-inställningar,  så i den nedre delen av menyn visar vilken färgrymd
och vilken colorsync-profil som systemet använder. En colorsync-profil är
egentligen en datafil med LAB-innehåll. För att detta skall fungera
måste man ha gjort en riktig skärmkalibrering med riktiga verktyg och
även en colorsync-profil som fungerar som systemansvarig.

3.5.6 Lagringsformat för LAB
Om man vill spara sin fil i LAB-läge märker man att det inte finns något
jpeg alternativ. Om man vill lagra sina bilder utan förstörande kompen-
sation så gör det kanske inte så mycket. Men om man vill flytta filerna
genom webben vore det bra om man kunde komprimera de. Då kan man
spara filerna i PhotoshopPDF och man får tillgång till både oförstörande
komperimering (ZIP) och förstörande komprimering (JPEG).

3.5.7 Vilken färgrymd skall man välja?
Om man frågar sig vilken färgrymd man skall välja och förhandsvisa
emot, så upptäcker man att två av rgb-rymderna visar 1,8 och resten för-
utsätter gamma 2,2. Rent tekniskt skulle det vara bäst om alla använde
gamma 2,2 eftersom detta alternativ ger den bästa totala kompensation
färgomfång, kontrast osv. Det är bara Apple rgb och Colormatch rgb (som
är Radius pressviwes egen rgb-rymd) som använder gamma 1,8. Detta
beror på att den här inställningen en gång i tiden gav bästa överstäm-
melse med utskrifterna från den första Apple Laser Writer.

Apple-standarden är den förhärskande standarden i den grafiska bran-
schen, och det är då de flesta väljer Apple rgb eller Colormatch rgb. Det
finns andra som använder Adobe rgb eftersom det är en större färgrymd.
Men slutprodukten är alltid en cmyk-produkt så borde man använda en
färgrymd som inte visar färger som inte går att återge. I läge
"Förhandsvisa CMYK" visas hur ett vist rgb-innehåll skulle se ut återgi-
vet i en viss cmyk-rymd.

3.5.8 Vilken färgrymd skall man lagra data i?
Det går inte att lagra i Adobe rgb, däremot kan filen konverteras till
Adobe rgb-standarden via profilhanteringen.  Om man har profilhante-
ringen avstängd så händer det inget, det enda som visas är hur data ser
ut simulerat mot en viss färgrymd. När man sparar filen sker ingen för-
ändring av filen. Däremot om färghanteringen är “på” kommer den
inställda rgb-rymden att sparas som en profil tillsammans med filen och
sedan beror det på hur mottagaren hanterar den inbäddade profilen och
det är då mer eller mindre oönskade saker kommer att hända. Scannern
scannar varken i den ena eller andra rymden. Om man använder ICC i
Photoshop kan man se hur scanner data ser ut simulerat mot en viss rgb-
rymd.

LAB-rymden är frikopplad från rgb och cmyk-problematiken och alla
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enhetsberoende apparater. Den är den rymd som har gjort ICC/
Colorsync, och Photoshop använder den internt. Om man använder sig av
LAB-läge i ett ICC-kalibrerad system så kan alla andra som har den här
ICC-kalibrerade systemet ta upp filen och titta på den. Då kommer de att
se samma man såg på sin dator oavsett datorsystem och inställningar.
Därefter kan man gå över till rgb eller cmyk med full kontroll.

Så länge man sparar i rgb eller cmyk med eller utan profil så finns det
risk att den som tar upp filen gör fel och strular till det. Om man levere-
rar LAB så kan man vara säkert att scannerdata levereras oförstörd.
LAB är industristandard för grafiska branschen och branschen borde gå
över till det här formatet.

3.5 9 Färghantering i Photoshop
Om man tittar på den viktigaste menyn för färghantering i photoshop
dvs; arkiv/ färginställningar/ RGB-inställningar, så i den nedre delen av
menyn visar vilken färgrymd och vilken colorsync-profil som systemet
använder. En colorsync-profil är egentligen en datafil med LAB-innehåll.
För att detta skall fungera måste man ha gjort en riktig skärmkalibrering
med riktiga verktyg och även en colorsync-profil som fungerar som syste-
mansvarig.

Rutorna "visa” med bildskärmskompensation och "förhandsvisa" skall
vara ifyllda. Det systemet och inställningen man nu har är ett simule-
ringssystem mot andra rgb-färgrymder. (mer om photoshop, längre fram
i rapporten).

3.5.10 Vilka profiler används i filen?
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Ett vanligt problem är att man inte vet om bildfiler, postscriptfiler eller
eps:er innehåller någon profil eller vilka profiler som har infogats dem.
Men det finns ett program som kan plocka farm profilerna ur alla sorters
filer. Programmet heter "Profile Destillator" från LOGO. Programmet
drar ut ICC-profiler ur följande format: Postscript, eps, jpeg, tiff,GIF,
PNG och PICT. Destilator levererar profilerna för användning i
Colorsync-mappen.

3.5.11 Kontroll över färgerna i prepress inför Soft Proofing
När det gäller att få kontroll över färgerna i produktionen finns det ett
antal insatsnivåer man kan lägga sig på. Härnedan  följer en checklista
på vad som kan göras:

1. Att ha bra skärmar. Skärmarna skall vara kalibrerbara. Det räcker
inte med visuella kalibreringsmöjligheterna som finns i olika operativa
system. Hårdvarukalibrator  skall användas för att kalibrera skärmarna.

2. Man skall hålla skärmarna kalibrerade. Inte bara en gång i månaden,
utom helst varje dag.

3. Att lära sig att ställa in sina mjukvaror. Det finns inställningar för färg
i nästan varje program. Att läsa program manualer och använda de möj-
ligheterna som finns .

4. Arbetsmiljön skall anpassas. Ljuset, fönster och lampor  skall ej påver-
ka bilden som visas på skärmen. En skärmkeps och rätt ljustemperatur
kan hjälpa mycket på vägen. (endast 32 Lux ska omgivningsljuset vara,
och väggarna bör vara grå med 60% reflektivitet). Information och
rekommendationer för en grafisk miljö  finns att tillhandahålla.

5. Man bör använda sig av profiler för sina ut- enheter. 

6. Att skaffa profiler från tryckeriet.

7. Att göra en profil för provtrycket. Att mäta och skapa provtryckprofi-
ler. Okontrollerade provtryck skapar problem.

8. Att göra en profil för skrivare. Utskrift av Postscript-filer kräver en
färghanterad RIP.

9. Att jobba med färghanteringen även i externa system som OPI och
databaser.
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4. Teknik

4.1 PDF; Portable Document Format
PDF har under de senaste åren  i allt högre grad kommit som en lösning
på de problem prepress och tryckerier har vid hantering av material.
Tanken är att frigöra sig från behovet av bifogade typsnitt, bilder och
illustrationer och istället få en PDF med alla dessa saker inbakade som
en fil. Tanken är god men att skapa en PDF-fil rätt är inte helt enkelt.
Önskar man dessutom arbeta med ICC-profiler och kanske leverera den
externt möts man ofta av problem. Flera svenska grafiska företag har
kommit långt i sitt arbete med PDF-baserade flöden och flera av leveran-
törer till grafiska branschen erbjuder också mycket fina arbetsflödeslös-
ningar baserade på PDF. 

Men om filerna som kommer in är felaktigt skapade blir resultatet inte
det önskade. En standard för PDF, för att förenkla kontakter med kunder,
leverantörer och kollegor oberoende av var de befinner sig var då önske-
värd.

PDF/X var det första försöket att komma fram till en standard inom TC
130 (Technical Committee 130 inom ISO, Sverige har en referensgrupp
till TC 130, TK-87 som består av medlemmar från Grafiska Företagens
Förbund, Tidningsutgivarna, Framkom, KTH och SIS). Men denna stan-
dard passade inte hela vägen beroende att den baserade sig på PDF ver-
sion 1.2, samt behovet inom grafisk industri kunde inte täckas av en
standard. Arbetet gick vidare att presentera PDF/X till att omfatta PDF
version 1.3 ( som ligger till grund för Acrobat 4.X), även att dela upp arbe-
tet i tre olika förslag till standard som kallas PDF/X1, PDF/X2 och
PDF/X3. 

PDF/X1 och PDF/X3 behandlar generering och överföring av kompletta
material. I dessa fall behöver man inte veta någonting om sändaren eller
mottagaren av materialet. All information finns inkluderad i filen.
Skillnaden är att PDF/X1 jobbar med filer bara i CMYK-data medan
PDF/X3 hanterar RGB och lämpar sig till färgstyrda flöden. PDF/X2 job-
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bar på så sätt att den rör kommunikationen mellan sändaren och motta-
garen ( t ex en högupplöst bild).

4.1.1 PDF och dess utveckling
Från början var det tänkt så att använda PDF, som kontorsformat, som
lätt och smidigt kunde distribueras via e-post. Formatets utveckling har
varit gynnsamt för den grafiska branschen. Steget upp till PDF 1.2 (1996)
var ett ordentligt kliv. Version PDF 1.3 släpptes 1999 i och med att
Acrobat 4, vilket är det första PDF-format som stödjer PostScript level 3.
Där finns stöd för infärgade TIFF-bilder, uttoningar, övertoningar och
duplexbilder.

Formatversionen PDF 1.4 introduceras nu av Adobe med Acrobar 5.
Formetet är inte helt nytt, utan det har funnits i som ett exportalterna-
tiv från Illustrator 9.0.1.4 som har en helt ny färgmodell. Det är möjligt
att flytta transparanta objekt över varandra. I dagsläget finns det dock
ingen RIP (Raster Image Processor) som klarar att rastrera denna färg-
modell, vilket gör att än så länge inte går att använda formatet för gra-
fisk bruk. (Att skapa och använda PDF för grafisk produktion, Version 1,
EBI AB, Anders Molin, 2001)

4.1.2 Skillnaden mellan PDF och PostScript
Det stora olikheten, för användaren, mellan PDF och PostScript är att
pdfen på en enkelt sätt kan betraktas, vilket inte är fallet med PS. I upp-
byggnaden finns det klara skillnader de emellan. PS är ett programe-
ringsspråk vars kod en RIP förstår att tolka och översätta, till en utskrift-
bar sida. PDF är egentligen en liten databas innehållande de objekt som
dokumentet består av, där varje objekt på sidan pekar på en plats i data-
basen. Acrobat som är en läsare anropar de objekt, den text och de typ-
snitt som behövs för att rita upp den sida man vill betrakta.

4.1.3 Hur skapas en PDF
PDF skapas genom olika steg. Dessa steg skiljer sig inte speciellt mycket
från när man skriver ut på en skrivare. Vid utskrift från olika program
och applikationer skickas PostScript som är just anpassad till den valda
skrivaren och är enhetsberoende. Om man istället väljer att skriva ut till
en fil, kan man använda den filen att skapa PDF. Denna PDF kan om
man skapar PostScripten ge en enhetsoberoende PPD (t ex Acrobat
Distiller) bli utskriftoberoende och skrivas ut på flera olika utskriftenhe-
ter.

När PostScript filen skickas till en skrivare eller till Distiller läses
PostScript koden av deras RIP. I skrivarens fall, skrivs den ut och i
Distillers fall blir en PDF.
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4.1.4 PDF från olika program
Möjligheten att skapa PDF från en mängd olika program. Många av de
grafiska programmen kan spara ut en PDF-fil. Tydligaste Skillnaden
mellan de olika program är att de spar ut PDF i olika versioner.

4.1.5 Acrobat Distiller
Programmet är en mjukvarubaserad RIP (Raste Image Process), som har
upgiften att tolka PostScript och spara den som PDF. En RIP som
används för utskrift har fyra uppgifter: tolka PostScript filen, rendera en
bitmapp av sidan, rastrera den och till sist skicka dokumentet till skri-
varen. Däremot Distillern stannar processen efter att PostScript-koden
har tolkats.

RIPen som sitter i Acrobat Distiller är en Adobe ps level 3. Då Distiller
inte utför renderingssteget som är en tung process, Kan RIP-steget köras
på en hög hastighet. I Distiller 4.0 finns tre grundinställningar som är
följande: skärm, utskrift och press. Man kan skapa ett nytt jobbalterna-
tiv och på så sätt anpassa sin PDF till olika ändamål. Hur man gör
inställningar i sitt jobbalternativ påverkar bland annat hur Distiller
kommer att baka in de typsnitt man använd sig av vid produktionen, hur
foton och illustrationer kommer att komprimeras, samt information om
hur bilder från till exampel en OPI-server skall behandlas.

4.1.5.1 Job Options
Distillerparametrarna är inget annat än en fil som kan sparas, ändras,
sparas om och vid behov distribueras. Denna fil innehåller de förutsätt-
ningar som specifieras under "Job Options". Detta talar om för program-
met hur ps-filen skall genereras till PDF. Filerna hittar man i mappen
Distiller/ Settings, och har alltid suffixet ".joboption". I Distiller 5 har
Adobe stuvat om en del av funktionerna och lagt till några nya.

4.1.5.2 General
Distiller 5 kan spara ut tre PDF-versioner; 1.2, 1.3, 1.4. Det är viktigt att
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Program PDF-v

Photoshop 5.5 1.2
Photoshop 6.0 1.3
Illustrator 9.0 v.4 1.3
Illustrator 9.0 v.5 1.4
Freehand 8.0 1.2
Indesign 1.5 1.3
Destiller 3 1.2
Destiller 4 1.3
Destiller 5 1.4



man väljer kompatibilitet så att den passar ändamålet och PostScript-
versionen. Både "Resolution" och "Default Page Size" är funktioner som
träder i kraft om denna information skulle saknas i ps-filen.
Upplösningen blir aktuellt om Distiller "matas" med EPS.

4.1.5.3 Compression
Denna fliks innehåll styr hur eller om färg-, gråskale- och bitmappbilder
skall komprimeras. Vi har även möjlighet att komprimera text och grafik.
Om man väljer "Optimize For Fast Web View" under fliken General kom-
mer text och grafik att komprimeras med zip oberoende vad som väljs
under denna flik.

I Distiller 5.0 kan man direkt under Compression-fliken ordna när
Downsampling ska träda i kraft. Detta var ett steg som man tidigare
behövt ändra i själva ".joboption"-fliken. Det innebär att om man valde
300 dpi som mininumvärde krävdes det, att en bild var tvungen att  ha
en upplösning på minst 450 dpi för att Downsampling skulle ske.
Distillern erbjuder två kompressionsmetoder för färg- och gråskalebilder. 

4.1.5.4 Fonts
Om typsnitt skall inkluderas i PDF-filen måste Distillern ha tillgång till
dessa. En enkel väg är att typsnitt inbakas i ps-filen. Om man använder
typsnitthanterande program utnyttjas detta i Distillern, Acrobat 5.0
använder sig av denna funktion. Typsnitt som är av PostScript- (Typ I)
och TrueType-typ stöds av Distillern. TruTypetypsnitt kan Copyright-
skyddas. Distillern tar hänsyn till detta och det innebär att typsnitt ej
kan inkluderas. 
Man kan inkludera ett typsnitt på två sätt:

1. Man tar med hela typsnittet med alla dess tecken (normalt max 256st) 
2. Man kan inkludera bara de använda tecken. ”Subset Embedded
Fonts...” ger just den funktionen. Om man har använt mindre antal teck-
en än den andel som anges som procentsats i rutan skapas delmängden.

4.1.5.5 Color
Inkludering av icc-profiler i PDF-filen stödjes av Distillern, men den tvät-
tar bort profiler som är inbakade i bilder och använder istället de profiler
som är under ”Working Spaces”. Distiller 5.0 har tillgång till samma
”Color Settings” som både Illustrator 9.0 och Photoshop 6.0. Om man vill
använda PDF som färgkorrektur på skärm, inkludering av icc-profiler i
PDF-dokumentet är den enda möjligheten i Acrobar 4.0. Har man
InProduktion finns det andra alternativ. Acrobat 5.0 har en helt ny färg-
hanteringsystem som liknar Photoshop 6.0, vilket gäller även funktionen
”Proof Setup”. Den finns i menyn ”View” i Acrobat 5.0. Det finns här möj-
lighet att baka profiler för gråskale-, RGB- och CMYK-bilder. Man bör
generellt vara försiktig med att inkludera profiler i PDF-dokument, då
dessa kan uppfattas som en källprofil som gör att RIP separerar om samt-
liga detaljer i PDF- dokumentet, inklusive text.
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4.1.5.6 Advanced
Kryssrutorna i denna flik styr mycket av den information som vi tar med
oss från PS-filen (t ex originalapplikation, skrivarrutin, skapelsedatum
och sidorientering) till PDF-filen. Den här typen av information (metada-
ta) kallas för DSC (Document Structuring Conventions). ”Save Portable
Ticket...” spar med information om själva PS-filen såsom sidstorlek, upp-
lösning och information som inkluderas med ”Device-Dependent Data”.

Om man arbetar med lågupplösta OPI-bilder som man vet att dessa byts
mot högupplösta vid utskrift skall man endast kryssa i ”Preserve OPI
Comments”.

4.1.5.7 PDF som korrekturformat
När Distillern tolkar en PS-fil och skapar en PDF-dokument får vi egent-
ligen goda förutsättningar för korrektur. Man kan även märka (eng. tag)
ett PDF-dokument med en profil, vilket öppnar möjligheter för SoftProof
på skärmen. Dokumentet kan redan märkas i Distiller när den genereras
(se ”Color” ovan) eller kan man göra detta i efterhand med t ex
Inproduktion ”Converter”. I Converter finns det möjlighet att märka
CMYK-, RGB- och gråskaleobjekt med separata profiler. Var och en av
färgrymderna kan bara märkas en i taget. Om dokumentet enbart består
av CMYK-data väljer man att märka CMYK-objekten, vilket innfattar
allt även svart text. Detta har ingen påverkan på objekten och/eller tex-
ten, enbart skärmvisningen.

Renderings metoden i Acrobat 4 är dock alltid Relativ Colorometrisk.
Men i Acrobat 5 går det här att välja mellan Relativ och Absolut
Colorimetrisk metod. (EBI AB, ”Att skapa och använda PDF för grafisk
produktion”, Version 1, 2001, av Anders Mohlin)

4.2 Sluten PDF
I en sluten PDF-flöde är man låst till de lösningar och utrustningar som
leverantören av PDF-flöde levererar. De inkommande jobben är oftast
låsta till en format. T.ex: Agfas Apogy. Men så är det inte i öppen flöde.

4.3 Open PDF
Open PDF innebär ett enkelt och säkert sätt att implementera ett PDF-
flöde genom hela produktionskedjan. En severbaserad digital flödeshan-
tering utgör kärnan i systemet som spänner sig från input i olika format,
via en distiller, preflight, sidparning och separation, till utkörning på en
lång rad postscript-enheter. Alla processer kan automatiseras med hot-
folder-teknologi. Open PDF bygger på en öppen arkitektur och kan därför
användas tillsammans med existerande utrustning. Systemet är inte låst
till en bestämd utkörningsprodukt, utan ger frihet för användaren att
välja. 
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Systemets beståndsdelar:
- System monitor– övervakning och styrning
- System spooler– hanterar köer och processer
- Distiller– konverterar till PDF
- Preflight– kontroll och korrigering
- OPI– styr hög och låg upplösta bildfiler
- Imposition– automatisk utskjutning
- Databas– lagring av digitalmedia
- Repro– separationshantering
- E-mail– meddelandehantering
- Web– Internetåtkomst

4.4 PDF för web
Web Perfekt PDF, programmet från Enfocus gör snabbt om tunga PDF-
filer till lätta och snabba PDF-er för webbruk. Man öppnar helt enkelt
dokumentet i Adobe Acrobat, klickar på symbolen för WebPerfekt, och föl-
jer anvisningarna på skärmen. Om man arbetar med en PDF-dokument
som har en historik med kommentarer, eller det är ett tungt PDF-doku-
ment som ursprungligen gjorts för fyrfärgstryck så kan man använda
WebPerfekt PDF för att snabbt välja bästa vägen för att göra dokumen-
tet webbklart. Det finns tre enkla steg för att utgöra detta: 1.
Katalogisera dokumentet med titel, författare och nyckelordinformation.
Man kan klicka bort de objekt man vill få borttagna från den PDF man
vill bearbeta. WebPerfekt kan ta bort alla icke-hyperlänkade noteringar,
tumnagelbilder, och alla artikellänkar. 2. Man kan säkerställa dokumen-
tattributen och skapa ett lösenord. Välja så att PDF ska kunna skrivas ut
eller redigeras. 3. När WebPerfekt är klar att köra optimeringen så döps
filen om och filändelsen_web.pdf läggs på filen. PDF-en sparas om med de
specifikationer som angivits.

WebPerfekt optimerar filen dvs, downsamplar automatisk alla bilder till
72 dpi, konverterar till RGB färgområde, tar bort objekt utanför den syn-
liga dokumentytan och eliminerar basic 14 PDF fonter som Acrobat inte
behöver som Times, Helvetica, Courier, Symbol och Zapf Dingbats.

4.5 Soft Proof
Soft Proof som också kallas ”monitor proof” betyder att man redan kan
kontrollera dokument med sidorna och innehåll innan dokumentet går
till ripp och tryck. En soft proof kan göras på två sätt. Ett att kontrollera
innehållet på dokument så att man är säkert att alla detaljer är på sin
plats och den andra sorten av soft proof är att kontrollera färgerna på
skärmen. Den senaste är mycket svårare att genomföra och behöver kun-
skaper i färgstyrning av användaren. 

Vad som menas med Soft Proof kan uppfattas felaktig. Man tror att Soft
Proof i samband med färgstyrning är att göra vad som krävs för att mat-
cha slutliga trycket till vad man ser på skärmen. Men egentligen färg-
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styrning tillsammans med Soft Proof är att simulera trycket på skärmen
för att kunna se vad man får i tryck för att undvika överraskningar.

Man kan hitta fel när man kör dokumentet genom rippen så som typ-
snittfel, saknade bilder, felaktiga EPS-filer, postscriptproblem osv, men
man kan inte upptäcka de här felen redan i layoutprogramet. För att
hitta dessa problem redan vid produktionsstadiet kan en soft proofning
på skärmen utgöras för att åtgärda dessa fel.

Soft proof är också ett mycket säkert system att hjälpa tryckare att redan
få se dokumentet på skärmen och anpassa trycket efter det han ser
på skärmen. Det finns ett problem vid soft proofning i samband med PDF
Acrobat och det är att Acrobat filer är konverterade från postscriptfiler.
Detta betyder att dokumentet man tittar på skärmen har inte passerat
rippen.

4.6 Hard proof
Alla sorters förprovtryck och provtryck genom en utskriftenhet för kon-
troll av tryckresultat. (t.ex: Digitalt förprovtryck)

4.7 Vägen till en lyckad soft Proof (se bilaga 1-2)
Ansvaret för godkännande av sidornas layout och bildernas färger innan
de trycks skall ligga på redaktionerna. Man skall ha höga krav på alla
inblandade, redaktionell personal, fasta och frilansande fotografer,
annonsproduktioner och repro. Dessutom skall ställas höga krav på
utrustningen som används. Att även ställa krav på tryckerier man jobbar
med, så att de levererar profiler som verkligen går att lita på. Sedan skall
alla inblandade följa de riktlinjerna som dragits upp. Att föra en dialog så
att ingen halkar efter i denna inriktning.

Att genomföra  ett färgstyrningsprojekt med soft proofing i siktet kräver
både tid, pengar och till största delen kraft och tålamod.

Här beskrivs några förslag till hur man bör börja för att lyckas
med att införa Soft Proof i ett arbetsflöde:

1. Först av allt om man redan inte har en ColorSync profilerings paket
som GretagMacbeths ProfileMaker, ITECs ColorBlind, Monaco Systems
MonacoProfiler, Praxisoft CompassProfile eller Heidelbergs ViewOpen, är
det bra att skaffa sig en sådant. Dessa produkter stödjer och vissa av de
innehåller Spektrofotometer eller Colorimeter som mäter skärmens fram-
trädande i standard färgrymden CIELAB.

2. För att använda tekniken för Soft Proof behöver man inte ha så dyra
skärmar, men det behövs en skärm med justerbar RGB eller vitpunkts
kontroll. En skärm där man kan dra och vrida vitpunkten med de tre
RGB komponenterna från skärmens hårdvara. 
Sedan behöver man belysningssystem för att titta på originalet i D50 ljus
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standard. Den bästa metoden för att skapa matchande ljus är att stänga
alla fönster i rummet och reducera rummets belysning till en låg nivå.
(endast 32 Lux ska omgivningsljuset vara, och väggarna bör vara grå med
60% reflektivitet)

3. Skärmkalibrering: Många tror att skärmen måste vara inställd på D50
eller D65 standarden, men kalibrering till dessa standarder är inte alltid
lyckad. Man skall justera skärmens vitpunkt till att matcha färgen på
belysningsljuset eller efter färgtemperatur på papperet.

4. Innan justering , får man avaktivera video Look Tables(LUTs), som har
effekt på skärmens vitpunkt. Under ColorSync 2.6 eller högre, är det
svårt att göra detta för att LUTs oftast är inbäddade i systemprofilen. För
att kunna stänga av dessa får man hitta den gamla Knoll Gamma kon-
troll panel som kom med Photoshop 4.0, och sedan stänga av detta. Detta
gör att video LUTs blir inställd på default läge.

5. Kontrollera gråbalansen: För att få en perfekt Soft Proof kan man fylla
den övre halvan av skärmen med en neutral gråremsa. Vid justering av
vitpunkten, kan man kontrollera gråskalan också. Vid seriösa färgförän-
dringar mellan vit, grå och svart kan skärmprofileringen påverkas. Att
göra den manuella justeringen innan skapandet av profiler är bra att
införa. De flesta mjukvaror kalibrerar och profilerar samtidigt, så man
behöver justera vitpunkten efter profilskapandet. Detta är inte teoretiskt
ideal för att profilmjukvaror måste tillåta användaren att inställa vit-
punkten visuellt och sedan skall mjukvaran matcha denna vitpunkts-
sättningen vid profilering. 

6. Det slutliga momentet för en användbar profilering är rätta käll och
målprofiler samt en inteligent program som Adobe Photoshop 6.0 eller
Acrobat 5 vilket tillåter olika renderingsmetoder.
(http://www.hutchcolor.com/Images_and_targets.html)
(http://www.apple.com/colorsync/stories/hutcheson/)

4.8 Olika Tekniker för ”Soft Proof”

4.8.1 Adobe Photoshop 6.0
En av de bästa funktionerna i Photoshop 6.0 är möjligheten till Soft
Proof. Photoshop 5.5 hade två seriösa problem när det gällde Soft
Proofing. En av de problemen var enkelt att se. Dvs, version 5,5 hade
ingen möjlighet eller anläggning för Soft Proofing av RGB-data för en
utskrift. Det andra problemet var mer komplicerat. När man previewar en
utskrift, behöver man ha två färgomvandlingar; En från bildens färgrymd
till datorns färgrymd vi tittar bilden i, och en från datorns färgrymd till
skärmens. Men Photoshop använde samma inställning för varje enhet.
Färgomvandlingen från bildens färgrymd till utskriftenhetens färgrymd
sker oftast med Perceptuell metod eller Relativ Colorometrisk metod,
genom användning av ”svart punktskompensation” vilket försäkrar att
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svartfärg från källprofil omvandlas till svart för utskriftenhetens färg-
rymd. Men ingen av de här två metoderna lämpar sig för en utskrift-till-
skärm konvertering. En Perceptuell konvertering till skärmen kommer
att pressa ner tonskalan och färgomfånget, medan en Relativ
Colorometrisk omvandling med svartpunktskompensation ändrar vit-
punkten och överdriver svartfärgen på de flesta utskriftenheter.

Det behövs en separat kontroll för varje tranformation av färger, vilket
Photoshop 6.0 klarar av. En RGB Soft Proofing görs med dialogrutan
”Proof Setup>Custom” som är mycket värdefull. Den är identisk med den
gamla CMYK Preview dilogrutan i Photoshop 5.0. Rutan ser ut som bil-
den på vänstersida.

Låt oss kolla på de olika ingående propparna i menyn:
Setup: Låter oss helt enkelt att välja de profiler som är sparade under
”System Folder/Application Support/Adobe/Color/Proofing i Macintosh.

Profile: Denna meny är där man kan välja profiler för utskriftenhet som
man vill simulera på skärmen. 

Preserve Color Numbers: Denna meny är designad för att visa vad
som händer om ett okonverterat dokument skickas till utskriftenheten.
Det är bara användbart om en dokumentsprofil och utskriftenhetens pro-
fil delar samma färgrymd. T.ex en RGB-dokument och en RGB-utskrift
profil, eller en CMYK-dokument och en CMYK-utskrift profil. Det är spe-
ciellt användbar för att se hur CMYK-filer redo för en skrift-process beter
sig till en annan. När man kryssar för denna rutan, får man ”Intent”
alternativer gråmarkerad.
Intent: Denna meny tillåter att välja olika omvandlingsmetoder för kon-
vertering från en dokumentfärgrymd till utenhetens färgrymd. Den visar
hur olika renderingsmetod påverkar bilden.

Vid default läge är både ”Ink Black” och ”Paper White” avstängda. I detta
stadiet, Photoshop aktiverar en Relativ Colorometric tolkning med
Svartpunkts kompensation från proof färgrymden till skärmens färg-
rymd. Men detta läge visar inte effekten av pappersfärgen på bilden, inte
heller den dynamiska färgomfångs förändringen som sker vid tryck.

Ink Black: Denna meny stänger av svartpunktskompensationen. resul-
tatet blir att svartfärgen blir ljusare. Den snabba effekten av menyn är
att bilden plötsligt ser värre ut än tidigare, med dimmiga skuggpartier.
Men detta ger en bra bild av vad som händer skuggpartier i tryck. 

Nackdelen är att den inte visar färgförändringar och högdagars sam-
mantryckningar som skapas av tryckpapperet.
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Paper White: Denna meny gör att Photoshop gör en Absolut
Colorimetric tolkning från proof färgrymden till skärmens. När man
kryssa för ”Paper White” blir ”Ink Black” grå markerad, för att svart-
punktskompensation har ingen påverkan på Absolut Colorometrisk kon-
vertering. ”Absolut Colorometric” visar också både påverkan av
Pappersvit och dynamiska tonfärgsförändringen som sker i tryck. Den
här metoden är den absolut riktiga visningen av utskrift/tryck på skär-
men (Soft Proof). Den här Soft Proofings metoden i Photoshop tillåter
användaren att optimera bilden för en utskriftenhet som gör att man kan
justera färgton, mättnad och ibland nyansen så bra som möjligt.
(http://www.creativepro.com/printerfriendly/)

4.8.2 Adobe Illustrator 9.0
Soft Proofing kan även göras i Illustrator 9.0. Man skall dock komma ihåg
att Soft Proofning beror på skärmen man jobbar med, skärmprofilen ,
utskriftprofilen och ljuskonditionen på arbetsplatsen.

För att Soft proofa i Illustrator 9.0 får man följa nedanstende steg:

1. Välj View> Proof Setup, och välj utskrift förhandsvisning man vill
simulera från Proof Setup meny. Om dokumentet är i CMYK-läge, välj
”Custom” för Soft proofing någon Specifik utskrift. sedan följer man steg
2 (nedan). Om dokumentet är i RGB-rymden, väljer man Macintosh RGB
eller Windows RGB för att Soft proofa färgerna för visning på respektive
standard Mac OS eller Windows skärm. För hänsyn till samma skärm-
sfärgrymd man jobbar med, väljer man ”Monitor RGB” för att Soft Proofa
färgerna.
2. Välj View> Proof Colors för att kunna aktivera Soft Proofing visning-
en. Vid Soft Proof visning är ”Proof Colors” bockat.

4.8.3 Adobe Acrobat 5.0
PDF (Portable Document Format) är en världsstandard för distribution
av digitala dokument när man vill bibehålla formen både för skärmvis-
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ning och utskrift/tryck. I denna version av Acrobat har utvecklarna lagt
ned den största mödan på att förbättra skärmvisningen och säkerheten
kring publicering på webben. Säkerheten har ökat från 40-bitarskrypte-
ring till 128-bitarskryptering , men det kräver att mottagaren har senas-
te Acrobat eller Acrobat Reader installerat.

Integration med andra Adobe produkter har blivit starkare. Acrobat
använder samma färghantering som Ilustrator 9 och Photoshop 6, vilka
hanterar PDF 1.4. Med samma färghantering som ovannämnda program
blir det enklare att få färgerna att stämma överens hela vägen i produk-
tionen. I Acrobat 5 kan man se hur hela trycksaken kommer att se ut i
tryck redan på bildskärmen, om man har ICC-profiler för skärm och
tryckpress/skrivare. Med några enkla inställningar och ett snabbkom-
mando växlar man mellan simulering och normalläget. Effekten av
genomskinliga objekt kan ses direkt i Acrobat, men för att redigera dem
måste man använda sig av Pitstop. I Acrobat 5 går det att konvertera till
PDF direkt, som till exampel BMP, JPG och TXT. När användaren öpp-
nar en fil som PDF kan han/ hon välja mellan att antingen skapa ett nytt
dokument eller lägga till filen i en redan öppen PDF.

Funktionen för exportering av bilder har förbättrats avsevärt. Nu kan
man lyfta ut alla bilder som TIFF, JPG eller PNG. Innan exporten sker
har man möjlighet att styra val av färgrymd, komprimering och upplös-
ning, men allt kan även ske med automatik. Det som går att automatise-
ra skall automatiseras. I PDF 1.4 finns utrymme för metadata och XML
märkning. Med möjlighet att märka upp alla objekt som bilder, stycken
och så vidare, och ordna dem hiearkiskt kan texten flödas om för att
passa olika typer av PDF-läsare. Detta kommer väl att användas vid dis-
tribution av så kallade E-books. De största fördelarna att jobba med
Acrobat 5 är säkerhetssystem och XML-märkning samt integration av
metadata. Men för oss grafiker som håller på med trycksaker är det fram-
för allt färghanteringen och den förfinade utskriftshanteringen som gör
den värd att  jobba med.

5. Produkter/ Plugg-ins lösningar

5.1 Pagevission/ Paravisual
Pagevision från ”Data Oy” och Paravisual från Parascan jobbar likadant.
De jobbar med 16 bitar av bitmappar för att utföra ”soft proofning”.
(Bilaga 3,4)

C, M,Y,K bitarna är självklart konverterade till R,G,B för att visas på
skärmen. Varje sida är representerd som thumbnails, nedanför varje små
bild finns det små rutor, en för varje färg. När man klickar på en små bild
kommer den aktuella sidan upp på skärmen. Det gör det möjligt att kolla
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varje färg för kontroll.
Paravisual är en Post-Rip Soft Proofing system som tillåter användaren
att se den exakta och nogranna färgförändringen som sker vid tryck
direkt på skärmen. För att minimera risken för att inkorrekta sidor
skickas till utskrift, kan Paravisual vara utrustat med ”behålla och
släpp” funktion. DVS allt jobb kan stoppas tills de är soft proofat och god-
känt. Sedan kan de godkända sidorna skickas till utskrift. Paravisuals
system innehåller bitmappar från RIP, fax osv.

Dessa bitmaps information konverteras sedan till gråskala med en för-
delning beroende på upplösningen. Vid soft Proofing, skickas de konver-
terade bilder (innehållande CMYK, text, kulör separationer) till
Paravisuals Filserver. Varje separation är markerad med sin egen sidas
anmärkning som sedan kombineras med varandra för att bilda den fyr-
färgade bilden. Bilden visas sedan på proofing stadiet för att ge en kor-
rekt bild av det slutliga trycket.

5.2 Adobe Inproduktion/ Seps2comp
Seps2Comp är den sista leden i kedjan för det totala komposite arbetsflö-
det där programmet bl.a. gör det möjligt att samkopiera separerade filer
till komposit PDF filer. Med de kraftfulla Acrobat-baserade färgsepara-
tionsverktygen som t.ex CrackerJack och Adobes InProduction, är det
möjligt att styra alla förhållanden i färgseparationsprocesson.

Med Seps2Comp finns det ett verktyg som gör det möjligt att göra en
elektronisk samkopiering av separerade PDF filer till ett kompositdoku-
ment med diffusionsinformation. Quark Xpress användarna kan skriva
ut separerade PostScript filer med diffusionsinformation direkt från
Quark och efter konvertering till PDF filer genom Acrobat Distiller kan
de med hjälp av Seps2Comp uppnå ett komposit PDF dokument med dif-
fusionsinformation. Därefter kan de göra mindre justeringar och köra ut
färgseparationer direkt från Acrobat 4.0 med passande plug-ins. (Jacob
Salomonsen, Helio Gruppen Sverige AB, Göta Ark 155, 118 72 STOCK-
HOLM, tel: 08-442 12 00)

5.3 Seps2Comp i arbetsflöden
Seps2Comp kan också användas i arbetsflöden där PDF filerna genereras
från exempelvis CopyDot, eller Tiff/IT filer och på så sätt fungera som ett
viktigt verktyg i provtryck processen.

Till större arbetsflöden där kraven på automatisering är högre finns det
en automatiserad version av Seps2Comp, för att kunna ge användarna en
mycket hög grad av automatisering av hela PDF arbetsflödet.

5.4 CrackerJack Pilot
Crackerjack Pilot från Lantana är ett altenativ för automatisering med
s.k. ”hot folders” för Crackerjack. användarspecificerade inställningar
och en enhet för output associeras till varje bevakad mapp. Denna plug-
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in scannar dessa mappar och bearbetar de PDF dokument den hittar där.
Crackerjack Pilot mappar kan ställas in för olika enheter, grupper av jobb
eller kunder. Utskrift till flera enheter och stora output fördelningar kan
uppnås via s.k. cascading Pilot mappar.

5.5 iQueue 1.0
Man kan automatisera ett färgstyrd arbetsflöde med Iqueue. Med hjälp
av Iqueue ökas effektiviteten och jobbleveransen går mycket fortare.
Iqueue är en flexibel, universal och multiplatt form baserad lösning som
kan vara integrerad i de mest komplexa arbetsflödessystem. Systemet
automatiserar färgtransformationsprocessen dvs den konverterar enhets-
oberoende  LAB data till CMYK och RGB rymder för utskrift ändamål.
Gör även CMYK till CMYK transformering för en konvertering från en
utskriftprocess till en annan. Konverterar även Scanner eller digital
kamerans RGB data till CMYK-utskrift. Sammanlagt sker en automati-
sering av färgtransformationer, jobbköer, färgstyrning samt en effektiva-
re arbetsflöde. Iqueue tillsammans med Acrobat 5 samt en bra skärm kan
användas effektiv till en lyckat Soft Proofing.

5.6 Acrobat 5
Färgstyrning och ”soft proofing” är väl integrerade i Adobes Acrobat 5.0.
Acrobar 5.0 stöder inbakning av ICC-profiler.

Med Adobe Acrobat 5.0 blir arbete med grafik effektivare och produk-
tionskostnaderna lägre. Bilder, teckensnitt och sidlayout kombineras
i en enda Adobe PDF-fil (Portable Document Format) som kan användas
på flera plattformar och som bevarar och visar dokument precis som man
har tänkt sig. Med Acrobat och Adobe PDF kan användaren som arbetar
med grafik minska tidsåtgången för kundens granskning, förenkla distri-
butionen av filer till skrivare och tryckerier och sänka kostnaderna efter-
som man slipper vanliga prepress och tryckproblem. 

Acrobat 5.0 ger många fördelar i arbetet med grafik: Möjligheter till
granskning och kommentarer online för tryckt material och webbsidor
innebär ett snabbare och mindre kostnadskrävande sätt att kommunice-
ra med kunder. Granskarna kan lägga till elektroniska kommentarer
samtidigt i en Adobe PDF-fil online. Användarna kan enkelt återanvän-
da text eller bildinnehåll från Adobe PDF-filer för andra dokument. Tack
vare den långtgående integreringen med Adobe Photoshop och Adobe
Illustrator kan användaren klicka på en bild i en Adobe PDF-fil och direkt
öppna den för redigering i något av programmen. 

Möjligheten att konvertera transparenta objekt från Illustrator 9.0 och
Photoshop 6.0 till Adobe PDF-format utan att formateringen går förlorad
gör den slutliga redigeringen snabbare. ACE-färghanteringen (Adobe
Color Engine), som är densamma som i Photoshop och Illustrator, garan-
terar tillförlitlig färghantering med hög kvalitet. Gruppbearbetning av
upprepade åtgärder, t ex beskärning, gör att användaren sparar tid.
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Med funktionen för digitala signaturer kan de viktigaste granskarna sig-
nera och godkänna Adobe PDF-filer i sin web-bläsare. 

De avancerade utskriftsalternativen, t ex utskrift  sida vid sida, ger
ökade möjligheter.

6. Förslag/ Diskussion
Från en början kan Fototext använda sig av “Soft Proof” tillsammans med
digitalt provtryck. Detta för att kunna behärska “Soft proof” processen
bättre och även ha informerad kunderna om den nya tekniken. Efter ett
tag bör andra tekniker på provtryck avskaffas och “Soft Proof” användas.
Då företaget ser stora ekonomiska och tidsmässiga vinster med tekniken.

Man bör ha koll på tryckpressen genom att trycka på testkartor. Att jobba
bakifrån processen och undersöka hur trycket beter sig är ett effektivt
sätt för ett lyckat Soft Proof. Man vill ju simulera trycket på skärmen för
att se vad man får i tryck.

När det gäller bilder, bör varje bild i repron reproduceras på ett sätt.
Efter urvalet av bild skall en konvertering ske från RGB till CMYK. Efter
färdigställande av varje dokument kan PDF användas för färggodkän-
nande. Repron och redaktionen bör ha ansvaret för färggodkännandet. 

Användning av programmet Acrobat 5 tillsammans med photoshop 6 (
dessa program använder nu samma färghanteringssystem som är positiv
inför Soft Proofning) samt de plugg-ins som följer med Acrobat kan hjäl-
pa företaget snabbare att lyckas med “Soft Proof”.

Fototext bör öka kontakten med de tryckerier de jobbar med för att kunna
informera de tryckerierna och även höja kunskaper hos de inom färg-
styrning och ICC-hantering. Detta för att lyckas införa och utveckla ”Soft
Proof” även externt. 

Nedan rekommenderas ett färgstyrd flöde som kan hjälpa företaget att
förbättra, även effektivisera det nuvarande flödet med hjälp av möjlighe-
ten till Soft Proof.
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Denna arbetsgång kan rekommenderas:
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Dokument i
QuarkExpress eller

Indesign

PostScript framtag-
ning av dokumentet

Skapandet av
PDF(Portable

Dokument Format),
PDF 1.3/ 1.4

Soft proof på en kali-
brerad skärm som
Barco eller La Cie

skärmar

Distiller 4.0 /5.0 med Adobe
Acrobat 5.0

Soft proofing i CMYK eller
RGB&CMYK

RIP process Digitalt provtryck för
kontroll av Soft Proof
(till en början)

IRIS Realist FX
digitalprovtryck

(Kalibrerad)

ICC-profil

PDF dokumentet Taggas av med m.h.a Adobe Inproduktion

Bildredaktionen kan efter slutlig justering och
korrigering av bilderna redan “Soft Proofa” de

i Photoshop 6.0. 

Bild transformering
till layout program

Första tryckning av doku-
mentet. (Offset)

Film och plåtfram-
ställning

Första tryckning av doku-
mentet. (Digitalt)

Bara användning av

Soft Proof



7. Resultat
Examensarbete har resulterat i en djup undersökning om möjligheterna
till Soft Proof. Innehållet i rapporten kan användas för att börja tänka på
de banor som en Soft Proofingsprocess kräver. De grafiska programmens
fördelar och kapacitet som förklarats i rapporten kan hjälpa användaren
att börja att experimentera med Soft Proof. De grafiska företag som är
intresserade att gå över till ”Soft Proof” behöver ha kunskaper inom ICC-
hantering samt redan ha ett praktiskt och färgstyrt arbetsflöde. Arbetet
med “Soft Proof” har börjat att träda kraft hos Fototext, men det behövs
fortfarande ytterliggare tester och tid för att lyckas hundra procent med
tekniken. Även utbildning och överföring av kunskaper i färgstyrning till
alla enheter samt tryckerier är önskvärd. Man bör ha mer kontroll på det
digitala förprovtrycket som finns på Fototext, detta för att internt , till en
början kunna jämföra “Soft Proofen” med originalet för ett säkrare resul-
tat.

Undersökningen i rapporten skulle innehålla Soft Proof på dokumentni-
vå i Adobe Acrobat men här har även undersökts andra möjligheter för
“Soft Proof”, t.ex, möjligheterna i Adobe Photoshop och Adobe Illustrator.
Denna rapport visar en bra början för de företag som vill avskaffa digita-
la och kemiska provtrycket och börja istället med “Soft Proof”.

8. Slutsats
Adobe Acrobat 5 och Adobe Photoshop 6 kan användas effektiv i Soft
Proof tekniken. Om man får ordning på sin egen utrustning och sin del av
flödet blir det sedan enklare att ställa höga krav på tryckeri och repro-
hus. Det är många enheter som skall mätas upp och kontrolleras och
många färgställningar som måste undersökas noggrant för att kunna
införa Soft Proof i ett färgstyrd arbetsflöde.

Med den nya modulen ”Colorconverter” som ingår i In Produktion kan ett
visst cmyk-innehåll (tryckpressen)konverteras till en annan enhet (skär-
men/förprovtryckskrivaren). Hela intelligensen ligger i Acrobat och skri-
vare blir bara en enhet som skriver ut en färgkorrigerad PDF-fil.
Färgkonverteringen sker på komplett dokument. Denna teknik gör det
enklare att genomföra parallell publicering på ett rationellt sätt. Om man
gör ett dokument med tillräcklig upplösning och färglagrat på rätt sätt
kan detta dokument konverteras till rätt upplösning och färgrymd för
arkoffset, rulloffset, digitalt tryck, skrivare, www och cd-rom.
Färghantering i Acrobat på dokumentnivå blir definitivt en stor tidsbe-
sparing för alla grafiska företag som byggt upp en fungerande och riktig
ICC-hantering.
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Erkännanden

Detta examensarbete har utförts under sista terminen på den treåriga
utbildningen Grafisk Teknologi vid Högskolan Dalarna. Arbetet har
genomförts på Crossmedia företaget “Fototext” i Göteborg.

Härmed vill jag tacka alla personer som har hjälpt mig på vägen för
genomförandet av rapporten. Speciellt, tackar jag min handledare, Bosse
Jonson som har bidragit med förslag och rekommendationer på projektet. 

Jag vill också tacka Mattias Jonson (Framkom), Magnus Lindström
(Framkom), Adim Lundin (EBI AB), Lasse Wallin (Tekniskt bildansvarig,
LRF Media), Elisabeth Thornell (Hallsoffset) som har bidragit med syn-
punkter och förslag om “Soft Proof” tekniken.

Varmt tack till Patrick Person, Grafisk Teknologi 2, Högskolan Dalarna
som har hjälp till med korrekturläsning.

Soft Proof är i närmaste framtiden, med stort sannolighet den största
konkurrenten till alla andra metoder för provtryck.
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Denna stripp används för att kontrolle-
ra skärmens Vit/ gråbalans, samt upp-
täcka förändrimgar skapat genom kali-
brering.

Bilaga 1

Istället för en vanlig och platt gråfärg på
skärmen kan man testa den här randiga
rutan. Neutrala gråområden visar förän-
dringar i kontrasten bättre.

För att ta reda på hur utskriftenheten
påverkar CMYK-filer kan man använda
sig av denna stripp. Den visar också hur
svartfärgen påverkar färgomfånget för
CMY-färger.

10.1 CMYK& RGB testrippar inför ”Soft Proof”
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Man kan jämföra Soft Proofen
med originalet med hjälp av
gråbilder i CMYK, K samt CMY
bara. 

Denna stripp kan användas för
att kalibrera en utskriftenhet till
en annan eller linearisera ett
CTP-system.

Denna stripp kan användas för
att kontrollera käll/ mål-profiler
för eventuella förändringar eller
omkastning av färgton, osv.

Man kan kontrollera vilken som
helst RGB-system för neutralitet
med hjälp av de 257 gråa-rutor.
Alltså för att testa om användaren
har 24 bit video för skärmen. vissa
CMM har inte det.

Bilaga 2

CMYK& RGB testrippar inför ”Soft Proof”
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2. Bildavdelningen
skannar negativfilmer

1. Bilder och
digitala kameror

3. Editorer väljer bilder från
bilddatabaser

Bildstation

4. Designers skalar om för-
bredder bilden för produktion

5. Korrektion och separation
sker

6. Skärmar7. Provtryck

8. OPI Servrar

9. Bildpositionering

10. Svar& vit provtryck

11. Ripp rummet 13. Tranformation till
utskriftrummet

12. Svar& vit provtryck för varje separation

14. Parascan

15. prov-
tryck på
IRIS Realist

16. Soft Proof
med Colorman
Clut tabeller

18. Film och
plåt sättare

17. Kalibrerade
skärmar

19. Första
tryckning för
kontroll

Färgstyrd arbetsflöde med “Parascans Soft Proof system” på 
New York Times

Bilaga 3

10.2 Färgstyrd PDF-flöde hos olika tidningar
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2. Digital fotografer

1. Bilder 3.Skanning

4. Skärmar

ATG Bildserver

5. Första bild-
val och kor-

rektion

6. Repron tar hand
om konversion och

sista korrektion

7. Reproservrar tar
hand om automa-
tisk konversion

8. CCI nyhet station

9. Sidlayout

10. Svart&vit hårdprov

11. Sista sidor-
na är rippat och

utskrivet

12. Första Soft
Proof med
Parascan

13. Transport till utskriftsida
med Parascan BitLink

14. Inställning av
press för att använ-
da Parascan system

15. Filmexponering

16. Första tryck för
jämförelse med
Parascans “Soft Proof”

Medieserver

Färgstyrd arbetsflöde med “Parascans Soft Proof system” på 
Politiken, Copenhagen

Bilaga 4


