הוראות לסגירת קבצים עבור HD Book
רזולוציה


על הקובץ להיות סגור במידה המדויקת* להדפסה ב300DPI -
()300 Pixels/Inch

טבלת מידות מדויקות לאלבומי HD Book
סוג אלבום

המידה המדויקת
16X20

פנורמי

20X25.5
25X31.5
15X30

ריבועי

20X40
30X60
20X30

פורטרט

83X52
30X45

הערה חשובה:
במקרים מיוחדים בלבד ,כאשר הקבצים נהיים גדולים מדי לתעבורה ברשת,
ניתן לסגור את האלבום הראשי ב.200DPI -

מרחב צבע


על הקובץ להיות סגור ב RGB -בלבד.
אין לסגור את הקובץ בשום מקרה ב CMYK -או !Grayscale

פרופיל צבע


על הקובץ להיות סגור בפרופיל  sRGBבלבד.
אין לסגור את הקובץ בשום מקרה ב AdobeRGB -או כל פרופיל אחר!

( Marginsשוליים)
טבלת מידות שוליים ( )Marginsלאלבומי HD Book
סוג אלבום

פנורמי

ריבועי

פורטרט

גודל האלבום

Margins

16X20

 1ס"מ

20X25.5

 1ס"מ

25X31.5

 1ס"מ

15X30

 1ס"מ

20X40

 1ס"מ

30X60

 1ס"מ

20X30

 1ס"מ

83X52

 1ס"מ

30X45

 1ס"מ

הערה חשובה:
במקרה של שימוש חוזר בעיצוב של אלבום גדול עבור אלבום HD Book

בגודל  – 30x15יש להגדיר שוליים של  2ס"מ בעיצוב האלבום הגדול.

Bleed


כאמור ,על הקובץ להיות סגור במידה המדויקת* להדפסה ב 300DPI -אך יש לקחת
בחשבון כי בתהליך חיתוך הבלוק אנו מורידים בין  6.0 – 0.3ס"מ.
אין להוסיף את רוחב הבליד לגודל העמוד!

גודל הקובץ


גודל הקובץ = גודל דף האלבום.
יש לדאוג ולוודא כי כל דפי האלבום יהיו סגורים ומוגדרים באותו הגודל בדיוק!

איכות


לקבלת איכות מקסימאלית ,יש לדאוג ולוודא כי כל קבצי התמונות שמהן בונים את האלבום,
יעובדו לפני העיצוב (או בשעת העיצוב).
ניתן לקבל שירותי תיקון קבצי התמונות במעבדה (כמעט במחירי עלות).

הוראות לסגירת קבצים עבור כריכה מודפסת לHD Book -
גודל המסמך

הנוסחה:

W = aW + {(xP)·(1mm)/11+0.2} + 2mm+2mm
H = aH
גודל הכריכה משתנה בהתאם לגודל האלבום  +רוחב השדרית  +בליד


רוחב הכריכה ) = (Wרוחב הבלוק פתוח ){ + (aWמספר הדפים ) (xPכפול מילימטר אחד ,לחלק ל11-
 5 +מ"מ}  5 +מ"מ מכל צד.



גובה הכריכה ) = (Hגובה האלבום )(aH

חוקי ברזל:
 .1יש למרכז באופן מוחלט אלמנטים גרפים בשדרה – האלמנטים הגרפים עלולים לזוז מהמרכוז
בתהליך הייצור ולכן יש להימנע כמה שיותר מהצבתם בשדרה.
 .5רוחב הבליד כ 1-ס"מ – אין צורך להוסיף את הבליד לגודל המסמך ,אלא להכליל אותו בגודל
הכולל.
 .8אין לתחום או להדגיש באלמנטים גרפים את רוחב השדרה.
המלצות:
 .1לא כדאי להוסיף טקסט בשדרה
o

במידה בכל זאת רוצים להוסיף טקסט בשדרה יש להשתמש בגודל גופן אשר לא עולה
על ⅔ מרוחב השדרה.
(להזכירך  -רוחב השדרה הוא :מספר הדפים ) (xPכפול מילימטר אחד)

דוגמת חישוב מידות כריכה מודפסת
על מנת לייצר כריכה לאלבום  HD Bookאשר גודל הבלוק  60X30עם  82דפים יש לחשב כך:
חישוב גובה הכריכה:
גובה האלבום =  30ס"מ
חישוב רוחב הכריכה:
רוחב האלבום =  60ס"מ
+
מספר הדפים = 28
x
 1מילימטר (עובי הדף)
+
 8מילימטר מכל צד =  4מ"מ
=
 66.8ס"מ

