Sürüm Notlar
Türkçe

Xerox CX Yazdrma Sunucusu, Destekleyen Creo
Renk Sunucusu Teknolojisi,
için Xerox Color 550/560 Yazc
Sürüm 1.0

739-00607A-TR Düz A

Telif Haklar
Eastman Kodak Company, 2010. Tüm haklar sakldr.
Bu belge PDF (Tanabilir Belge Biçimi) biçiminde de datlr. Firma içi kullanm amacyla PDF dosyasndan belgenin
kopyalarn alabilirsiniz. PDF dosyasndan alnan kopyalar tam olmaldr.

Ticari Markalar
Kodak, Creo, InSite ve Prinergy Kodak irketinin ticari markasdr.
Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, Photoshop ve PostScript, Adobe Systems Incorporated irketinin ticari markalardr.
Apple, AppleShare, AppleTalk, iMac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh ve TrueType, Apple Inc.
irketinin tescilli ticari markalardr. Macintosh, Apple Inc. irketinin ABD ve dier ülkelerde tescilli ticari markasdr.
Hexachrome, PANTONE, PANTONE Goe, PANTONE Hexachrome ve PANTONE MATCHING SYSTEM, Pantone, Inc.
irketine aittir.
PEARL, PEARLdry, PEARLgold, PEARLhdp, and PEARLsetter, Presstek, Inc. irketinin tescilli ticari markalardr.
Xerox ve balant küresi tasarm, ABD’de ve/veya dier ülkelerde Xerox Corporation irketinin ticari markalardr.

FCC Uyumu
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gereken artnamelere uygundur. Creo markal aygtn evlerin bulunduu alanlarda kullanlmas radyo ve televizyon
alclarnda istenmeyen parazitlere neden olabileceinden, kullanclarn bu parazitleri gidermek üzere gereken
önlemleri almas gerekir.

Ürün Geri Dönüümü ve Çöpe Atma
Xerox ürününüzü kendiniz çöpe atyorsanz, lütfen bu üründe perklorat, kurun, cva ve baz ülkelerde veya eyaletlerde
çevresel nedenlerden dolay çöpe atlmas yönetmeliklere bal baka maddelerin bulunduunu unutmayn. Mevcut
perklorat, kurun ve cva, ürünün pazara sürüldüü srada geçerli olan ilgili küresel tüm yönetmeliklere uygundur.
Cihaznzda bu sembolün bulunmas, söz konusu cihazn ulusal yönetmeliklere uygun olarak çöpe atlmas
gerektiini belirtir.
Avrupa mevzuatna göre ömrünü doldurmu çöpe atlacak elektrikli ve elektronik cihazlarn, kabul edilmi bulunan
yönetmeliklere uygun olarak atlmas gerekir.
Doru ileme tabi tutulmalar, kurtarlmalar ve geri dönütürülmeleri için, lütfen eski ürünleri ve kullanlm pilleri
ülkenizin yasalar ile 2002/96/EC ve 2006/66/EC numaral yönergelere uygun olarak ilgili toplama noktalarna götürün.
Bu ürünleri ve pilleri doru ekilde atarak, deerli kaynaklarn korunmasna ve atklarn uygun olmayan ekilde ilenmesi
durumunda insan sal ve çevre üzerinde oluacak potansiyel zararlarn engellenmesine yardmc olacaksnz.
Ülkenizin yasalar uyarnca, atklarn hatal ekilde atlmas nedeniyle ceza uygulanabilir.
Xerox dünyada geçerli olmak üzere ürünlerini geri alma ve yeniden kullanma/geri dönütürme program uygulamaktadr.
Bu Xerox ürününün söz konusu programa dahil olup olmadn örenmek için Xerox sat temsilcinize (1-800-ASK-XEROX)
bavurun. Xerox çevre programlar hakknda daha fazla bilgi almak için http://www.xerox.com/environment adresini
ziyaret edin.
Perklorat geri dönüüm bilgileri için yerel yetkililere bavurun. ABD’de, Kaliforniya’daki Department of Toxic Substances
Control (DTSC) birimine bavurabilir vey: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate adresine bakabilirsiniz:

Bu elektronik bilgi ürünü, Çin Halk Cumhuriyeti Elektronik Endüstrisi’nin SJ/T 11363 - 2006 Standard ile uyumludur.

REACH
Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 (REACH) madde 59(1)’e göre aday listeye dahil maddelerin mevcut olup olmad
hakknda bilgi edinmek için lütfen www.kodak.com/go/REACH adresine bavurun.

Sorumluluk Snrlamalar
Ürün, yazlm ya da hizmet “olduu gibi” ve “kullanlabildii gibi” sunulmaktadr. Kontratnzda özellikle belirtildii
durumlar dnda, Kodak, bal kurulular ve yan kurulular, satlabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve telif hakk
ihlali ile ilgili zmni garantiler de dahil ancak bunlarla snrl olmamak kouluyla, açk veya zmni herhangi bir garanti
vermemektedir.
Sözlemenizde açkça belirtilmedikçe, Kodak’n, kendine bal kurulularnn ve yan kurulularnn, aadaki
maddelerde belirtilen sebeplerden sonuçlanan, kar, iyi niyet, kullanm, bilgi ya da dier elle tutulamaz kayplar
(söz konusu hasarlarn meydana gelme olaslndan Kodak önceden haberdar edilmi olsa dahi) dahil ancak bunlarla
snrl olmamak kouluyla, dorudan, dolayl, arzi, özel, sonuç olarak oluan ya da ibret kayplardan sorumlu
tutulamayacan anlar ve kabul edersiniz. (i) ürünü veya yazlm kullanma ya da kullanamama; (ii) satn alnan ürünler,
mallar, veriler, yazlm, bilgi ya da hizmetlerden kaynaklanan deitirilen mallarn ve hizmetlerin satn alma deeri;
(iii) ürünlerinize, yazlmnza ya da verilerinize izinsiz eriim salanmas ve bunlarn deitirilmesi; (iv) herhangi
bir üçüncü tarafn beyan veya ilemi; (v) ürüne, yazlma veya hizmete ilikin herhangi bir sorun.
bu belgedeki metin ve çizimler yalnzca nasl olduunu anlatmak ve bavuru kayna olarak kullanlmak içindir.
Bütün bunlar için esas alnan artnameler deitirilebilir. Kodak, istedii zaman, önceden bildirmeksizin bu belgede
deiiklikler yapabilir. Kodak, bal kurulular ve yan kurulular adna, ibu belgede yaplan teknik ya da yaynsal
hata ya da eksikliklerden sorumlu deildir ve bu belgenin kullanmndan kaynaklanan kullanm kayb, veri kayb
ya da deiimi, gecikmeler ya da kar ya da birikim kayb dahil ancak bunlarla snrl olmamak kouluyla arzi,
dolayl, sonuç olarak oluan veya özel kayplardan sorumlu tutulamaz.
www.creoservers.com
Dahili 739-00607A-TR Düz A
Düzeltme Austos 2010
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CX Yazdrma Sunucusu 1.0 Sürüm Notlar

Giri
Xerox Color 550/560 yazc için Creo renk sunucusu teknolojisi ile güçlendirilmi
Xerox CX yazdrma sunucusu sürüm notlarna ho geldiniz. Bu belge, CX yazdrma
sunucusu hakkndaki genel bilgileri, snrlamalar, bilinen sorunlar ve ip uçlarn
açklar.

Bu Sürüm Notlarnda Neler Var
Sürüm notlar aadaki bölümleri içermektedir:

• Genel, bu CX yazdrma sunucusu sürümü hakknda genel bilgiler sunar.
• Snrlamalar, bu CX yazdrma sunucusu sürümündeki snrlamalar belirtir.
• Bilinen sorunlar, bu CX yazdrma sunucusu sürümündeki bilinen sorunlar belirtir.
• CX Yazdrma Sunucusu yazlmn kullanma, bu CX yazdrma sunucusu
yazlmn kullanma hakknda ip uçlar sunar.

Bu Belgeyi Yazdrma
Bu belgeyi herhangi bir yazcda yazdrmak için kat boyutunu deitirin.
1.

PDF dosyasn Adobe Acrobat’ta açn.

2.

Dosya menüsünden Yazdr’ seçin.
Yazdr iletiim kutusu görüntülenir.

3.

stediiniz kat boyutunu, örnein A4 veya letter boyutunu seçin.

4.

Sayfa Ölçekleme listesinde, Yazdrlabilir Alana Sdr veya Yazdrlabilir
Alana Daralt öesini seçin.
Not: Sayfa Ölçekleme listesindeki adlar, Adobe Acrobat yazlmnn sürümüne
göre deiir.

5.

Tamam dümesini tklatn.
Bu belge, A4 veya letter boyutlu kada yazdrlr.

2

CX Yazdrma Sunucusu 1.0 Sürüm Notlar

Genel
Bu bölüm, CX yazdrma sunucusu yazlm hakkndaki genel bilgileri listelemektedir.
Tüketim durumu hakknda daha fazla bilgi için, mesajlar için Xerox Color 550/560
Yazc PC-UI’ye bavurun—örnein, kitapçk yapc dolu, ieyi boalt, korotronlar
ve vb.
Kark belgeleri yazdrma hakknda daha fazla bilgi için, bkz. Xerox Color Yazc için
kark belgeleri CX Yazdrma Sunucusu’nda yazdrma (734-01102A-TR Düz A).
Kullanma Güç Seti’nin DVD’den yazlm kurulumunun yaplmas gerekiyor.
Talimatlar için, bkz. Görsel Referans Klavuzu.

Yazlm seti içerii
Bu yazlm seti üç DVD (DVD 1, DVD 2 ve DVD 3) içerir. DVD’lerin her biri aada
açklanmtr.

DVD 1
DVD 1, CX yazdrma sunucusu yazlmn yeniden yüklemek için özelletirilmi
menünün bulunduu Microsoft Windows XP Professional iletim sistemini içerir.
DVD 1’in çk tarihi 12 Mays 2010’dur.

DVD 2
DVD 2, CX yazdrma sunucusu yazlmn (kurulum dosyalar, PPD dosyalar, yazc
sürücüleri ve yardmc programlar) içerir. CX yazdrma sunucusu, Windows XP
Professional için McAfee VirusScan 8.5 sunucu virüsten koruma yazlmyla baarl
bir ekilde snanmtr.

DVD 3
DVD 3, yardmc programlar ve müteri ve hizmet dokümantasyonunu içerir.
Bu DVD’de hem Macintosh, hem de Windows bölümleri vardr ve her iki platformda
da yüklenebilir. Kullanm klavuzunu, DVD-ROM sürücüsü olan herhangi bir
i istasyonuna kopyalayabilir ve yazdrmak için klavuzlar istediiniz yazcya
gönderebilirsiniz.

Genel
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Balatma
Doru balatma sras, önce Xerox 550/560 yazcy ve ardndan CX yazdrma
sunucusu öesini açmaktr.

Kurulum
lk kurulum için bir monitör, klavye ve fare balamanz veya fare yerine uzak
masaüstü balants kullanmanz gerekir.

Bir Anahtar ile Kurulum
EIP UYGULAMALARI ile çalmak üzere Xerox 550/560 yazc ve CX yazdrma
sunucusu arasnda balant kurmak için önerilen yaplandrma aada
detaylandrlmtr.
Bu a yaplandrmas tüm EIP özelliklerini kullanmanza (yazc dorudan aa
bal iken) ve camsz kalibrasyonu ve Creo Renk Sunucusu ile uzaktan tarama
gerçekletirmenize olanak salar.

1.

CX yazdrma sunucusunu sradan bir a kablosu kullanarak anahtara balayn.

2.

Yazcy sradan bir a kablosu kullanarak anahtara balayn.

Not: Çapraz kablo gerekli deildir!

3.

DHCP tabanl dinamik bir IP adresi kullanmak için yazcy yaplandrn.

4.

lgili IP adreslerini kullanarak yazc ve CX yazdrma sunucusu öesinin ikisine
de eriebildiinizi kontrol edin.

5.

CX yazdrma sunucusu uygulamasnda Dosya menüsünde Tercihler
seçeneini belirleyin.
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6.

Tercihler penceresinde Yönetici seçeneinin altndan A Kurulumu
seçeneini seçin.

7.

Yazc IP adresini yaz seçeneini seçin, yazc IP adresini yazn ve Balan
dümesini tklatn.

8.

Balant kurulduunda bir mesaj görüntülenir.

9.

Yazcda A Tarama uygulamasndan ablonlar Güncelle dümesine basn.
ablonlar listesinin yenilendiini ve LCD’de hata göstergesi olmadn
kontrol edin.

Bir Anahtar olmadan Kurulum
Anahtar olmadan CX yazdrma sunucusu aa ve yazc da CX yazdrma sunucusu
tarama a adaptörüne bal olacak ekilde eski yaplandrmay kullanmak da
mümkündür.

1.

Yazcy statik IP adresi (100.100.100.101), alt a 255.255.255.252’yi kullanmak
için yaplandrn.

2.

CX yazdrma sunucusunda Dosya menüsünden Tercihler seçeneini
belirleyin.

Genel

5
3.

Tercihler penceresinde Yönetici seçeneinin altndan A Kurulumu
seçeneini seçin.

4.

Anahtar bal deil seçeneini seçin ve Uygula dümesini tklatn.

Anahtar kullanarak EIP’yi Destekleme (içerir)
Ek bilgi için, Xerox 550/560 Sistemi Yönetici Klavuzu’na bavurun (701P50980).

Adobe PDF Yazdrma Motoru 2.0
CX yazdrma sunucusu, ana PDF i akn destekler. Bu i ak, PDF dosyalarn
Adobe PDF Yazdrma Motoru’nu (APPE) kullanarak orijinal olarak iler. APPE RIP,
kark tasarmlarn ve efektlerin, slaytlar dahil, hzl ve doru biçimde yeniden
üretilmesini salar.
Ana PDF i ak seçeneklerini Hizmetler >  ak seçeneinin altnda bulunan
i parametreleri penceresinden uygulayabilirsiniz.

Aadaki seçenekler mevcuttur:

• Kapal — (varsaylan ayar) Her zaman CPSI RIP uygulamasn kullanr (PDF
dosyalar için bile).

• Güç modu açk — Ana PDF dosyalar için her zaman APPE RIP uygulamasn
kullanr. Tüm dier dosya türleri CPSI RIP uygulamas kullanlarak ilenir.

• Akll mod açk — Akll Mod algoritmasn etkinletirir. Bu algoritma, bir PDF
dosyasnn ana PDF i akn gerektirip gerektirmediini belirler ve ardndan
buna göre i akn uygular — örnein, slaytlar ve üst bask PDF dosyalar
ana PDF i akn gerektirir. Slaytsz metin dosyalar ana PDF i akn
gerektirmez. Bir PDF dosyas ana PDF i akn gerektirmediinde CPSI RIP
uygulamas uygulanr.
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Ek olarak, Gömülü ICC Profili Kullan eklinde yeni bir onay kutusu i parametreleri
penceresinde mevcuttur. Ana PDF i akn kullanmann avantajlarndan biri PDF
dosyasnn renk yönetim seçeneklerini içermesidir — örnein, gömülü kaynak
profilleri. Gömülü ICC Profili Kullan onay kutusunu seçtiinizde CX yazdrma
sunucusu, nesne bana PDF renk profillerini salar. Öelerin bazlar veya tümü
bir profil içermiyorsa varsaylan profiller uygulanr.  parametreleri penceresinde
seçilen kaynak profili ve hedef yer profili varsaylan olarak ana PDF i ak
ile kullanlr.
Not: Baz durumlarda CPSI RIP ve APPE RIP için sonuçlar ayn olmayacaktr.

Ana PDF i ak ile çalrken i parametreleri penceresinde bulunan baz görüntü
kalitesi ve renk seçenekleri uygulanamaz. Bu seçeneklerin listesini Ana PDF i ak
alannda görüntüleyebilirsiniz.

Snrlamalar
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Snrlamalar
Bu bölüm, CX yazdrma sunucusu yazlmndaki snrlamalar listelemektedir.

Genel
• CX yazdrma sunucusu yazlmnda çevrimiçi yardm veya öretici
pencerelerinden birini açtysanz ve ardndan i alann açtysanz, çevrimiçi
yardm ve öretici pencereler i alannn arkasnda gizlenir.

• Renk Seti parametresinde renk seti seçeneklerinden birini seçtikten sonra Yok
seçeneini seçtiyseniz, parametre varsaylan ayarna geri dönmez.

• Kullanc diski doluysa, iin lem kuyruunda baarsz olduuna dair kullanc
diskinin dolu olduunu belirtmeyen bir mesaj görüntülenir.

• Xerox Color 550/560 yazc için Xerox Xpresso ve SNMP proxy’leri
desteklenmez.

• PPD dosyas, tüm i parametrelerinin listesini içermez.  parametreleri
penceresinde bulunan tüm seçenekler ile çalmak için Yazdrma Sürücü
yazlmn kurun.

Ana PDF i ak
• Hemen çaltr seçenei ana PDF i ak ile kullanlamaz.
• Ana PDF i ak seçenekleri Yazdrma Sürücü yazlmnda mevcut deildir.
• Ana PDF i ak sadece CMYK i akn destekler.
• Ana PDF i aknda aadaki seçenekler uygulanmaz:


PDF optimizasyonu



Grafik Kalitesi Yüksek



Korunan CMYK deerlerini kullan



Korunan RGB deerlerini kullan



Korunan gri deerlerini kullan



CMYK otomatik oluturma amac (Göreliye Geçi Yap)



RGB otomatik oluturma amac (Algsala Geçi Yap)



Kitapçklara böl



Yaz Tipi Deitirme
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Bilinen sorunlar
• Tan penceresi açlmaz ve test DLL’lerine skr.
• Mac OS’ta Acrobat’ta bulunan kopya says CX yazdrma sunucusu öesinde
bulunan sayfa says ile eleir.

• PS Optimizasyonu ile gönderilen dosya ilemde baarsz olur.
• Kalibrasyon simgesine çift tklattnzda hiçbir ey olmaz ve Kalibrasyon
sihirbaz açlmaz. Ardndan Kalibrasyon sihirbazn açmak için uygulamay
yeniden balatmalsnz.

• Görüntünün bir tarafnda bulunan kat iaretlerinin iki satr eksik.
• Duplo DSF-2000 veya DC-645 seçildiinde barkod ve köe iaretleri
yazdrlmaz.

• CX yazdrma sunucusu balatldnda, doru kat farkl bir tepsiye
yüklendiinde snama kad varsaylan olarak tepsi 1’e gider.

• CX yazdrma sunucusu, bir 127-211 hatasndan sonra yeniden balant
oluturmaz. Herhangi bir yazc hatasndan sonra yazc ve CX yazdrma
sunucusu öesinin ikisini de kapatmal ve açmalsnz.

• Yazlm yeniden kuruyorsanz ve sürekli DVD 2’nin ardndan bir hata mesaj
alyorsanz, Windows’ta Disk Yönetimi uygulamasn açn ve Disk 1’in (Bölüm)
temel mi veya dinamik mi olarak ayarl olduunu kontrol edin. Bölüm temel
olarak ayarl ise dinamik olarak deitirin.

CX Yazdrma Sunucusu yazlmn kullanma

CX Yazdrma Sunucusu yazlmn
kullanma
Bu bölüm, CX yazdrma sunucusu yazlmn kullanma hakknda ip uçlar salar.

Genel
Yaz Tipi Deitirme varsaylan olarak kapal
Bir iin eksik yaz tiplerinden dolay baarsz olmasn engellemek için i
parametreleri penceresinde bulunan Yaz Tipi Deitirme onay kutusunu seçin.

Galop
Galop, i hala ilenirken uzun bir ii, genellikle VDP, yazdrlmaya balanmasn
salar. Galop parametresi genellikle RIP’den uzun süren büyük veya kark iler
için kullanlr.

Yazdrma
Yönetim sayfas
Z katl yarm sayfalk i ile bir yönetim sayfas yazdrmay seçtiyseniz, yönetim
sayfas Z katl yarm sayfa olarak yazdrlr.

Yazdrmay sürdür
Bir ii iptal ettiinizde veya bir Xerox Color 550/560 yazc hatas aldysanz ve
i iptal edildiyse Yazdrmay sürdür seçeneini seçin. Baz durumlar, iinizin CX
yazdrma sunucusu öesine yeniden gönderilmesini gerektirebilir.
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