
Šis leidinys yra UAB „Spaudos idėjos” nuosavybė. 

Kūrybinis darbas gali būti naudojamas asmeniškai 
ir juo galima dalytis su sąlyga, 

kad autorinis darbas nebus naudojamas 
komerciniams tikslams. 

Naudoti jį antriniams darbams 
be autoriaus sutikimo yra draudžiama.



Skaitmeninė spauda. Spalvingumas Skaitmeninė spauda. Užlaida

Užlaida (bleed) - papildoma fono dalis, kuri būna nupjaunama spausdintą lapą supjau-
nant pagal formatą. Užlaida yra reikalinga tada, kai spaudoje numatomas fonas, einantis iki 
kraštų. Būtent užlaidos pagalba išvengiama nereikalingo balto fono ar tam tikrų elementų 
nupjovimo. 

SKAITMENINĖJE SPAUDOJE MINIMALI UŽLAIDA – 2 MM IŠ VISŲ PUSIŲ.

Juoda linija - spaudos plotas + užlaidos.
Punktyrinė linija rodo pjovimo ribas. Viskas, kas yra už linijos bus nupjaunama. 

Spaudoje žymima apipjovimo žymėmis (crop marks).
Žalia linija pažymėtas plotas yra „saugi” zona, kurioje turėtų būti talpinami objektai.

Ukmergės g. 234A, LT-07160, Vilnius
Tel. +370 527 90293

Mob. +370 620 10075
info@spaudosidejos.lt

www.spaudosidejos.lt

REIKALINGOS 
UŽLAIDOS

REIKALINGOS 
UŽLAIDOS

NEREIKALINGOS 
UŽLAIDOS



Skaitmeninė spauda. Užlaida

File -> Document Setup -> Bleed. ĮSITIKINKITE, jog nustatytas užlaidų
matmuo - milimetrai.

Saugant failą, ĮSITIKINKITE, jog išsaugote failą su užlaidomis.
Save As -> Marks and Bleeds -> Use Document Bleed Settings (čia uždėta varnelė užtikrina, 
jog dokumentas turės Jūsų nustatytas užlaidas).

Skaitmeninė spauda. Užlaida

Užlaidų/bleed sukūrimas Adobe Illustrator:



Skaitmeninė spauda. Užlaida Skaitmeninė spauda. Užlaida

File -> Document Setup -> Bleed and Slug. ĮSITIKINKITE, jog nustatytas užlaidų
matmuo - milimetrai.

Saugant failą, ĮSITIKINKITE, jog išsaugote failą su užlaidomis.
Adobe PDF Presets -> [High Quality Print]... -> Marks and Bleeds -> Bleed and Slug 
(čia uždėta varnelė užtikrina, jog dokumentas turės Jūsų nustatytas užlaidas)

Užlaidų/bleed sukūrimas Adobe InDesign:



Skaitmeninė spauda. Grafika, rezoliucija

Taškinė/rastrinė grafika - grafika, kurioje paveikslėlis yra sudaromas iš mažų spalvinių taškų, 
t.y. pikselių. Taškinės grafikos kokybė priklauso nuo spalvinių taškų skaičiaus. Ši grafika 
dažniausiai įžvelgiama nuotraukose ar paveikslėliuose, kurie yra sudaryti iš mažo spalvinių 
taškų skaičiaus.

PPI/DPI (pixels per inch/dots per inch) - matmuo, nurodantis, kiek „taškų” (t.y. spalvos 
taškų) tenka vienam coliui. Kuo didesnis PPI, tuo daugiau spalvinių taškų sudaro vieną 
taškinės grafikos objektą, ir linijos atrodo švelnesnės. Esant mažam PPI, išryškėja vadi-
namieji “kvadratukai”, arba pikseliai.

Vektorinė grafika - grafika, kurią sudaro kreivės. Vektorinė grafika pasižymi tuo, jog nesvar-
bu, kaip ją didinsi ar mažinsi, ji išliks tokios pat kokybės. Vektorinei grafikai DPI nesudaro 
įtakos, nebent ji yra saugoma ne vektorikai skirtu formatu. Tokia grafika yra naudojama 
logotipų kūrime, plačiaformatėje spaudoje, lazerio, frezavimo failų paruošime, šilkografijo-
je, tamponavime ir t.t., kur reikalingos kreivės, linijos arba norima aukštos kokybės.

Skaitmeninė spauda. Rezoliucija, failų formatai

Rezoliucija: 72 DPI Rezoliucija: 300 DPI Vektorinė grafika/kreivės

Standartinė rezoliucija internetui/web: 72 DPI
Standartinė rezoliucija spaudai: 300 DPI

JEI NAUDOJAMA TAŠKINĖ GRAFIKA, PVZ. NUOTRAUKA, JAU YRA LABAI MAŽO 
DPI/KOKYBĖS, REZOLIUCIJOS PAKĖLIMAS PAGELBĖS TIK MINIMALIAI.



Skaitmeninė spauda. Grafika, rezoliucija Skaitmeninė spauda. Rezoliucija, failų formatai

Rezoliucijos pakeitimas Adobe Photoshop programoje: Image -> Image Size ->  
Document Size -> Resolution

Formatai:
• .JPG, .PNG, .BMP, .GIF - taškinės grafikos formatai, tinkamiausi naudojimui internete dėl jų 

žemesnio failo dydžio.
• .PSD - darbinio Adobe Photoshop failo formatas.
• .PDF - pagrindinis spaudos formatas, skirtas tiek taškinei, tiek vektorinei grafikai.
• .AI - darbinio Adobe Illustrator failo formatas.
• .PSD - darbinio Adobe Photoshop failo formatas.
• .INDD - darbinio Adobe InDesign failo formatas.
• .TIFF - formatas, tinkamas aukštos kokybės nuotraukoms.
• .CDR, .EPS - formatas, tinkamas vektoriniams objektams.

ĮSIDEMĖKITE, JOG TAI, AR IŠLIKS VEKTORINĖ AR TAŠKINĖ GRAFIKA, 
GALUTINAI LEMIA FAILO, O NE JO ELEMENTŲ FORMATAS.

TAŠKINĖS GRAFIKOS PROGRAMOS, TOKIOS KAIP ADOBE PHOTOSHOP
KURIA TAŠKINĖS, NE VEKTORINĖS GRAFIKOS FAILUS.

Programų pavyzdžiai*:
•	 Adobe Illustrator - programa, skirta vektorinei grafikai tvarkyti;
•	 Adobe Photoshop - programa, skirta taškinei grafikai, daugiausia retušuoti nuotraukoms;
•	 Adobe InDesign - programa, skirta leidiniams kurti, naudojanti tiek vektorinius, tiek taškinius 

elementus;
•	 CorelDRAW - programa, skirta grafiniam dizainui, vektorinei grafikai.

* Visos šios programos yra naudojamos ir UAB „Spaudos idėjos”.

NEREKOMENDUOJAME SIŲSTI DARBINIŲ FAILŲ, NES GALI „NUŠOKTI” NUOTRAUKOS, DINGTI 
ŠRIFTAI AR PAN. ESANT REIKALUI SIŲSTI DARBINIUS FAILUS, JIE TURI BŪTI TVARKINGI, SIUNČIAMI 

KARTU SU VISAIS NAUDOJAMAIS ELEMENTAIS (GRAFIKA, ŠRIFTAIS IR PAN.).



Skaitmeninė spauda. InDesign darbinis failas

InDesign programa yra pagrįsta nuorodų principu. Kiekvienas įdėtas elemen-
tas makete atsiranda kaip nuoroda, todėl saugant darbinį failą, kurį nors ele-
mentą ištrynus ar perkėlus iš kompiuterio, šis dingsta. Be to, tokį failą siunčiant 
kitam asmeniui, visi objektai tiesiog būtų rodomi kaip „missing links” (dingu-
sios sąsajos). Norint to išvengti, darbinį failą rekomenduojama „supakuoti” 
(package).

File -> Package.

Faile naudojami šriftai Kiti faile naudojami 
grafiniai elementai
(nuotraukos, failai ir 

pan.)

Darbinis failas Glausta informaciją 
apie failą, jo kūrėją, 

naudotus šriftus ir pan.

„Supakuotas” darbinis failas iškeliamas į aplanką, kartu su kitais dalykais:

“Supakavimas” Adobe InDesign:

Skaitmeninė spauda. Šriftai, kreivinimas



Skaitmeninė spauda. InDesign darbinis failas Skaitmeninė spauda. Šriftai, kreivinimas

Šriftas - rašto simbolių grafinis pavidalas. Dalis šriftų yra įrašyti į kompiuterių sistemas, 
tokie kaip Times New Roman, Arial ar Cambria. Tačiau yra ir šriftų, kurių tiek kompiuteryje, 
tiek programoje nėra, ir juos tenka įsirašyti. 

Jei sudarytame makete buvo panau-
dotas toks „įrašytas” šriftas, ir maketas 
buvo nusiųstas kitam asmeniui, kurio 
kompiuteryje to šrifto tiesiog nėra, jo 
kompiuteris, atidarant failą, automa-
tiškai ieško artimiausio atitikmens, ir 
Jūsų rastas šriftas pakeičiamas visai kitu, 
o tekstas dėl tokio formatavimo išlaksto.

Siekiant išvengti tokio šrifto „pametimo”, egzistuoja pavertimas į kreives, arba 
„Create Outlines”.  Sukreivinus turimus šriftus, jie išlaiko savo išvaizdą ir poziciją makete.

PAVERTUS TEKSTĄ Į KREIVES, PATIES TEKSTO NEBEGALIMA KEISTI, TIK JO DYDĮ ARBA POZICIJĄ. 
TAI - KOMANDA, KURIĄ TURITE ATLIKTI MAKETAVIMO PABAIGOJE, PRIEŠ JĮ ATIDUODANT SPAUDAI.

Type -> Create Outlines.

Teksto pavertimas kreivėmis Adobe Illustrator:

Jei šriftas yra išskirtinai sukurtas įmonei, yra kaip nors 
apsaugotas, licenzijuotas ar pan., neužkreivinti šriftai 
spaudoje pasirodo išbrauktais langeliais. Tai gali būti 
ir visas šriftas, ir viena raidė. Dažniausiai tai pasitaiko 
su lietuviškais rašmenimis arba simboliais (glyphs).

Šriftas



Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Kabės

Leidinys - spaudinys, sutvarkytas tiek redakciškai, tiek poligrafiškai (tvarkingas spaudai), 
skirtas perduoti jame esančią informaciją.

Apimtis - leidinio dydis lapais arba puslapiais.

Lapas - standartinis popieriaus lapas. Knygoje ar leidinyje tai galima apibendrintai va-
dinti du puslapius, tačiau spaudoje šis terminas vartojamas spaudos lapams apibūdinti. 
(pvz. „šiam leidiniui atspausti reikės aštuonių lapų”).

Puslapis - viena leidinio lapo pusė.

Sąsiuvinis - terminas, apibūdinantis į 1–4 dalis sulankstytą lapą arba keletą kartu sudėtų 
atvartų. Dažniausiai naudojamas apibūdinti kaip knygos sudedamąją dalį. Tam, kad 
susidarytų sąsiuvinis be tuščių puslapių, Jūsų puslapių skaičius turi dalytis iš 4.

Atvartas - du leidinio puslapiai, esantys viename atvertime.

LAPAS PERLENKTAS LAPAS SĄSIUVINIS

ATVARTAS

PUSLAPIS

PUSLAPIS



Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Kabės

Kaip paruošti spaudą?
• Leidinių atvartus spaudai dėliojame patys, 

tad leidinio faile viskas turi eiti atskirais 
puslapiais. Visi puslapiai PRIVALO būti 
eilės tvarka;

• Turi būti bent 2 mm užlaida į visas puses, 
išskyrus vidinę dalį, per kurią ir lenksis lap-
as. Esant storesniam leidiniui, reikalingos 
didesnės užlaidos. Palikus baltą užlaidą 
vidinėje dalyje liks balta juosta;

• Venkite svarbius objektus dėti arti kraštų, 
nes jie apipjaunant leidinį gali būti nup-
jauti. Sąsiuvinyje dėl jo storio ir lapų len-
kimo atsiranda skirtingas lapų ilgis, todėl 
atitraukiant svarbius objektus nuo kraštų, 
užtikrinamas jų nenupjovimas;

• Jei leidinyje turi būti baltų lapų, juos ir 
palikite ten, kur jie turi būti.

Metalinės kabės - įrišimo būdas, naudojamas mažos 
apimties leidiniams - brošiūroms, sąsiuviniams, žurnal-
ams ar pan. Segami sąsiuviniais.

Apvalios metalinės kabės - kabės, skirtos sąsiuvi-
niams įdėti į standartinius segtuvus, tačiau galintis 
tapti ir dekoratyviniu elementu.

tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas
tekstas tekstas tekstas

tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas 
tekstas tekstas tekstas
tekstas tekstas tekstas

SUSEGTAS LEIDINYS

GALUTINIS LEIDINYS

NUPJAUNAMOS 
UŽLAIDOS 

ARBA (JEI REIKIA) 
IŠLENDANTIS

BALTAS FONAS



Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Spiralė Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Unibind

Spiralė - įrišimo būdas, naudojamas mažos arba didesnės apimties leidiniams. Galima 
metalinė arba plastmasinė spiralė. Segama supjautais į formatą lapais.

PUSLAPIS
(PO APIPJOVIMO)

10 mm

“SAUGI” 
ZONA

ATVARTAS

“SAUGI” 
ZONA

“SAUGI” 
ZONA

Kaip paruošti spaudą?
• Visi puslapiai PRIVALO būti eilės tvar-

ka;
• Turi būti bent 2 mm užlaida į visas 

puses, vidinėje maketo dalyje turi būti 
palikta apie 10 mm erdvės skylėms 
(t.y. per šią vietą bus mušamos sky-
lės, todėl ten turi likti kažkokia dalis, 
kuri nėra itin svarbi, pvz. fonas arba 
nuotraukos kraštas);

• Venkite svarbius objektus dėti per arti 
kraštų, ypač vidinės dalies;

• Jei leidinyje turi būti baltų lapų, juos ir 
palikite ten, kur jie turi būti.



Unibind - įrišimo būdas, leidžiantis iš atskirų 
lapų padaryti „dirbtinę knygą”. Unibind viršelis 
pasižymi tuo, jog jo nugarėlė yra padengta 
klijais, kurie, kaitinami specialiu aparatu, ima 
tirpti, o idėjus bloką ir leidus klijams sustingti, 
blokas prisitvirtina prie viršelio. Galimi skaidrūs 
viršeliai su balta arba spalvota nugarėle arba 
kieti odos imitacijos viršeliai. 

Standartinis formatas Unibind viršeliams - A4.

Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Spiralė Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Unibind

UNIBIND
VIRŠELIS

BLOKAS
SU SPAUDA

GALUTINIS
REZULTATAS

°C

KLIJAI

VIRŠELIO NUGARĖLĖ
METALAS, 
LAIKANTIS 

BLOKĄ

BLOKAS,
UŽSPAUSTAS 

UNIBIND

7-8 mm

“SAUGI” 
ZONA

Kaip paruošti spaudą?
• Visi puslapiai PRIVALO būti eilės tvarka;
• Turi būti bent 2 mm užlaida į visas puses, vidinėje 

maketo dalyje turi būti palikta bent 9 mm erdvės, 
nes apie 7-8 mm bus užspausti;

• Venkite svarbius objektus dėti per arti kraštų, ypač 
vidinės dalies;

• Jei leidinyje turi būti baltų lapų, juos ir palikite ten, 
kur jie turi būti.

VIRŠELIS/
PLASTIKAS

BLOKAS



Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Kniedės Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Klijavimas

KNIEDĖS
VIETA

BIGAS

Kniedės - netradicinis įrišimo būdas, 
kai blokas susukamas arba suspaudžia-
mas pilnavidurėmis arba tuščiavidurėmis 
kniedėmis. Vartymo palengvinimui šalia 
kniedžių vietos yra įspaudžiama bigo linija. 
Segama puslapiais.

UŽSUKAMA KNIEDĖ 
(PILNAVIDURĖ)

viršutinė
dalis

apatinė
dalis

UŽSPAUDŽIAMA KNIEDĖ
(TUŠČIAVIDURĖ)

viršutinė
dalis

apatinė
dalis

Kaip paruošti spaudą?
• Visi puslapiai PRIVALO būti eilės tvarka;
• Turi būti bent 2 mm užlaida į visas puses, vidinėje maketo dalyje turi būti 

palikta 10 mm erdvės kniedei;
• Venkite svarbius objektus dėti per arti kraštų, ypač vidinės dalies;
• Jei leidinyje turi būti baltų lapų, juos ir palikite ten, kur jie turi būti.

PERSPĖJAME, JOG ESANT DIDELIAM LAPŲ SKAIČIUI, 
JIE GALI ŠIEK TIEK SLANKIOTI.

STORŲ LEIDINIŲ TUŠČIAVIDURĖMIS KNIEDĖMIS NESPAUDŽIAME.



Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Kniedės Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Klijavimas

Minkštas viršelis - tai iš vieno storesnio ir užlaminuoto lapo pagaminamas viršelis, kuris 
yra tiesiogiai klijuojamas prie bloko nugarėlės.

Bloko klijavimas - procesas, kai supjautas blokas palei nugarėlę yra suspaudžiamas ir 
sutepamas klijais.

Viršelio klijavimas - procesas, kai prie bloko priklijuojamas viršelis.

Kaip paruošti spaudą?
• Visi puslapiai PRIVALO būti eilės tvarka;
• Turi būti bent 3 mm užlaida į visas puses;
• Venkite svarbius objektus dėti per arti 

kraštų;
• Jei leidinyje turi būti baltų lapų, juos ir 

palikite ten, kur jie turi būti;
• Viršelio maketas turi būti atitinkamo ilgio 

su pliusu, įvertinant nugarėlės storį.



Kietas viršelis - tai viršelis su pakietinimu, 
dažniausiai įrišimo kartonu, prie kurio papildo-
mai priklijuojami priešlapiai.

Priešlapis - ištisas popieriaus lapas, jungiantis 
knygos bloką su kietąja viršelio dalimi. Jis gali 
būti baltas, pasirinktos spalvos lapo, arba su 
spauda.

Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Klijavimas Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Klijavimas

ĮRIŠIMO KARTONAS

VIRŠELIO SPAUDA,
KURIOS KRAŠTAIS 

APRENGIAMAS VIRŠELIS

PRIEŠLAPIS

PRIE BLOKO
PRIKLIJUOJAMA

PRIEŠLAPIO DALIS

PAKIETINIMAS

PRIEŠLAPIS

MEDŽIAGA

Kaip paruošti spaudą?
• Visi puslapiai PRIVALO būti eilės tvarka;
• Turi būti bent 3 mm užlaida į visas puses;
• Venkite svarbius objektus dėti per arti kraštų;
• Jei leidinyje turi būti baltų lapų, juos ir palikite ten, kur jie turi būti;
• Viršelio maketas turi būti atitinkamo ilgio su pliusu, įvertinant nugarėlės storį.



Leidinio nugarėlė - leidinio kraštinė, kuri yra atitinkamo dydžio leidinio bloko storiui.

Bloko klijavimas - procesas, kai supjautas blokas palei nugarėlę yra suspaudžiamas ir 
sutepamas klijais.

Viršelio klijavimas - procesas, kai prie bloko priklijuojamas viršelis.

Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Klijavimas Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Klijavimas

Kaip žinoti, kokio storio nugarėlę reikia paruošti?
• Geriausias būdas pamatuoti nugarėlę - jį jau atspausdinus. Jau paruošus vidinę 

leidinio dalį, galime atsiųsti duomenis apie viršelio nugarėlės storį, į kurį atsižvelgus 
galėtumėte pareguliuoti savo viršelio maketą; 

• Galima padaryti viršelio maketą, kuris būtų „dėkingas” bet kokio storio nugarėlei,  
t.y. padaryti tokį viršelio maketą, kurį galima „pritaikyti” prie bloko. Šiuo atveju kon-
centruojamasi į pagrindinį viršelį maketo dešinėje, o likusi dalis kairėje paliekama 
ilgesnė. Šiuo atveju fonas neturėtų turėti didelės įtakos galutiniam rezultatui, kadan-
gi viena jo pusė bus pritrumpinama pagal poreikį.

ILGESNĖ DALIS, KURI VĖLIAU BUS NUPJAUNAMA 
PAGAL NUGARĖLĖS STORĮ

VIRŠELIS (PARUOŠTAS PAGAL REALŲ DYDĮ,
SU UŽLAIDA)

NUGARĖLĖS STORIS, 
GAUTAS PAMATAVUS BLOKĄ



5 mm

3 
m

m

“SAUGI ZONA”
bent 5 mm atstumu

nuo kiekvieno krašto

Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Klijavimas Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Klijavimas

Minkšto viršelio maketo paruošimas (jei nugarėlės storis yra žinomas):
• Maketas turi būti ištisas, ne atskiromis dalimis;
• Galutiniam maketui reikia pridėti užlaidas - bent po 3 mm iš viršaus ir apačios, ir bent 

po 5 mm iš kairės ir dešinės pusių;
• Reikalingus elementus stenkitės dėlioti „saugioje zonoje”, t.y. apie 5 mm mažesnėje 

erdvėje nei galutinis formatas;
• Makete neturi likti jokių spaudoje nereikalingų žymenų (lenkimo linija, nugarėlė ar 

pan.), tai siūloma atsiųsti atskirai, kaip vizualą.

MINKŠTO VIRŠELIO KLIJAVIMAS

SUKLIJUOTAS
BLOKAS

SU SPAUDA

VIRŠELIS,
SUTEPTAS

KLIJAIS

BLOKAS,
PRIKLIJUOTAS

PRIE
VIRŠELIO

PERSPĖJAME, kad minkštas
viršelis taip pat iš dalies 

priklijuojamas prie pirmojo ir 
paskutiniojo bloko lapų!



15 mm

15 mm

15
 m

m
15
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m

“SAUGI ZONA”
bent 5 mm atstumu

nuo kiekvieno krašto

Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Klijavimas Skaitmeninė spauda.  Leidinių segimas. Klijavimas

Kieto viršelio maketo paruošimas (jei nugarėlės storis yra žinomas):
• Maketas turi būti ištisas, ne atskiromis dalimis;
• Galutiniam maketui reikia pridėti užlaidas - bent po 15 mm į visas puses (tiek užlaidos 

bus naudojama viršelio aprengimui);
• Reikalingus elementus stenkitės dėlioti „saugioje zonoje”, t.y. apie 5 mm mažesnėje 

erdvėje nei galutinis formatas;
• Makete neturi likti jokių spaudoje nereikalingų žymenų (lenkimo linija, nugarėlė ar 

pan.), tai siūloma atsiųsti atskirai, kaip vizualą.
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InDesign programa dažniausiai naudojama leidinių kūryboje. Ji leidžia leidinio maketą 
daryti tiek atvartais, tiek puslapiais, atkartoti tam tikrus elementus su „Master Page” funkcija 
bei dirbti taip, kad paveikslėliai tebūtų piktogramomis, kurios neleidžia apkrauti ir lėtinti 
programos darbo.

Skirtumas kuriant failą atvartais (spreads) ir puslapiais (pages) Adobe InDesign:

Makete naudojant „Facing Pages” funkciją 
ir dėliojant spaudą atvartais:

uždėjus objektą per vidurį, jis atsiduria abiejuose pusla-
piuose. Tiesa, dėl to, kad yra naudojamos užlaidos, antrame 

puslapyje esanti dalis nesutampa su pirmuoju puslapiu, 
ji „prasislenka”.

Makete dėliojant spaudą puslapiais:
Objektas lieka tik viename puslapyje.

Facing Pages funkcija - Adobe InDesign funkcija, leidžianti 
leidinį dėlioti atvartais. Ši funkcija yra patogi vizualiam 
leidinio įsivaizdavimui.

Facing Pages Facing Pages

Facing Pages įjungti/išjungti galima pačioje 
pradžioje arba paspaudus File->Document Setup
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Jei norima, kad objektai ar vaizdai atsirastų per visą atvartą:

Spauda, dėliota atvartuose. Nuotrauka dedama 
du kartus, toje pačioje vietoje. 

Viena jų užmaskuojama iš vienos pusės iki vidurio, 
kita - iš kitos. Aplink padarytos vaizdo užlaidos.

Ta pati spauda išjungus 
Facing Pages. Puslapiuose 

matomos „užmaskuotosios” 
pusės. Ruošiant spaudą jos 
yra atmaskuojamos ir taip 
sukuriama vaizdo užlaida.

Maskavimas Adobe InDesign vyksta paprasčiausiai tempiant (didinant arba 
mažinant) kurią nors vaizdo kraštinę dešiniu pelės mygtuku. 

Jei šią funkciją naudojate kaip pagalbinę priemonę užlaidoms užslėpti 
maketavimo metu, nepamirškite ruošiant failą spaudai jas visas vėl atmaskuoti.

Nepamirškite, kad Facing Pages tėra pagalba 
vizualiam įsivaizdavimui.

Ruošiant spaudą rekomenduojame šią funkciją išjungti.

Paliekant tik vieną ištisą nuotrauką ir išjungiant Facing Pages 
funkciją, vaizdas lieka tik pirmajame puslapyje.



File -> Adobe PDF Presets -> [High Quality Print]...

Leidinio išsaugojimas Adobe InDesign:

Įsitikinkite, kad failą saugote
puslapiais, ne atvartais!

[High Quality Print]... -> Marks and Bleeds -> Bleed and Slug

Prieš failo eksportą, patikrinkite užlaidas:

Leidinio išsaugojimas Adobe InDesign Pospaudiminiai darbai. Terminai


