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Sorumluluk S�n�rlamalar�
Ürün, yaz�l�m ya da hizmet “oldu�u gibi” ve “kullan�labildi�i gibi” sunulmaktad�r. Kontrat�n�zda özellikle belirtildi�i 
durumlar d���nda, Kodak, ba�l� kurulu�lar� ve yan kurulu�lar�, sat�labilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve telif hakk� 
ihlali ile ilgili z�mni garantiler de dahil ancak bunlarla s�n�rl� olmamak ko�uluyla, aç�k veya z�mni herhangi bir garanti 
vermemektedir.

Sözle�menizde aç�kça belirtilmedikçe, Kodak’�n, kendine ba�l� kurulu�lar�n�n ve yan kurulu�lar�n�n, a�a��daki 
maddelerde belirtilen sebeplerden sonuçlanan, kar, iyi niyet, kullan�m, bilgi ya da di�er elle tutulamaz kay�plar 
(söz konusu hasarlar�n meydana gelme olas�l���ndan Kodak önceden haberdar edilmi� olsa dahi) dahil ancak bunlarla 
s�n�rl� olmamak ko�uluyla, do�rudan, dolayl�, ar�zi, özel, sonuç olarak olu�an ya da ibret kay�plardan sorumlu 
tutulamayaca��n� anlar ve kabul edersiniz. (i) ürünü veya yaz�l�m� kullanma ya da kullanamama; (ii) sat�n al�nan ürünler, 
mallar, veriler, yaz�l�m, bilgi ya da hizmetlerden kaynaklanan de�i�tirilen mallar�n ve hizmetlerin sat�n alma de�eri; 
(iii) ürünlerinize, yaz�l�m�n�za ya da verilerinize izinsiz eri�im sa�lanmas� ve bunlar�n de�i�tirilmesi; (iv) herhangi 
bir üçüncü taraf�n beyan� veya i�lemi; (v) ürüne, yaz�l�ma veya hizmete ili�kin herhangi bir sorun. 

��bu belgedeki metin ve çizimler yaln�zca nas�l oldu�unu anlatmak ve ba�vuru kayna�� olarak kullan�lmak içindir. 
Bütün bunlar için esas al�nan �artnameler de�i�tirilebilir. Kodak, istedi�i zaman, önceden bildirmeksizin bu belgede 
de�i�iklikler yapabilir. Kodak, ba�l� kurulu�lar� ve yan kurulu�lar� ad�na, i�bu belgede yap�lan teknik ya da yay�nsal 
hata ya da eksikliklerden sorumlu de�ildir ve bu belgenin kullan�m�ndan kaynaklanan kullan�m kayb�, veri kayb� 
ya da de�i�imi, gecikmeler ya da kar ya da birikim kayb� dahil ancak bunlarla s�n�rl� olmamak ko�uluyla ar�zi, 
dolayl�, sonuç olarak olu�an veya özel kay�plardan sorumlu tutulamaz.

www.creoservers.com
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Giri�
Xerox Color 550/560 yaz�c� için Creo renk sunucusu teknolojisi ile güçlendirilmi� 
Xerox CX yazd�rma sunucusu sürüm notlar�na ho� geldiniz. Bu belge, CX yazd�rma 
sunucusu hakk�ndaki genel bilgileri, s�n�rlamalar�, bilinen sorunlar� ve ip uçlar�n� 
aç�klar.

Bu Sürüm Notlar�nda Neler Var
Sürüm notlar� a�a��daki bölümleri içermektedir:

• Genel, bu CX yazd�rma sunucusu sürümü hakk�nda genel bilgiler sunar.

• S�n�rlamalar, bu CX yazd�rma sunucusu sürümündeki s�n�rlamalar� belirtir.

• Bilinen sorunlar, bu CX yazd�rma sunucusu sürümündeki bilinen sorunlar� belirtir.

• CX Yazd�rma Sunucusu yaz�l�m�n� kullanma, bu CX yazd�rma sunucusu 
yaz�l�m�n� kullanma hakk�nda ip uçlar� sunar.

Bu Belgeyi Yazd�rma
Bu belgeyi herhangi bir yaz�c�da yazd�rmak için ka��t boyutunu de�i�tirin.

1. PDF dosyas�n� Adobe Acrobat’ta aç�n.

2. Dosya menüsünden Yazd�r’� seçin.

Yazd�r ileti�im kutusu görüntülenir.

3. �stedi�iniz ka��t boyutunu, örne�in A4 veya letter boyutunu seçin.

4. Sayfa Ölçekleme listesinde, Yazd�r�labilir Alana S��d�r veya Yazd�r�labilir 
Alana Daralt ö�esini seçin.

Not: Sayfa Ölçekleme listesindeki adlar, Adobe Acrobat yaz�l�m�n�n sürümüne 
göre de�i�ir.

5. Tamam dü�mesini t�klat�n.

Bu belge, A4 veya letter boyutlu ka��da yazd�r�l�r.
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Genel
Bu bölüm, CX yazd�rma sunucusu yaz�l�m� hakk�ndaki genel bilgileri listelemektedir.

Tüketim durumu hakk�nda daha fazla bilgi için, mesajlar için Xerox Color 550/560 
Yaz�c� PC-UI’ye ba�vurun—örne�in, kitapç�k yap�c� dolu, �i�eyi bo�alt, korotronlar 
ve vb.

Kar���k belgeleri yazd�rma hakk�nda daha fazla bilgi için, bkz. Xerox Color Yaz�c� için 
kar���k belgeleri CX Yazd�rma Sunucusu’nda yazd�rma (734-01102A-TR Düz A).

Kullanma Güç Seti’nin DVD’den yaz�l�m kurulumunun yap�lmas� gerekiyor. 
Talimatlar için, bkz. Görsel Referans K�lavuzu.

Yaz�l�m seti içeri�i
Bu yaz�l�m seti üç DVD (DVD 1, DVD 2 ve DVD 3) içerir. DVD’lerin her biri a�a��da 
aç�klanm��t�r.

DVD 1
DVD 1, CX yazd�rma sunucusu yaz�l�m�n� yeniden yüklemek için özelle�tirilmi� 
menünün bulundu�u Microsoft Windows XP Professional i�letim sistemini içerir. 
DVD 1’in ç�k�� tarihi 12 May�s 2010’dur.

DVD 2
DVD 2, CX yazd�rma sunucusu yaz�l�m�n� (kurulum dosyalar�, PPD dosyalar�, yaz�c� 
sürücüleri ve yard�mc� programlar) içerir. CX yazd�rma sunucusu, Windows XP 
Professional için McAfee VirusScan 8.5 sunucu virüsten koruma yaz�l�m�yla ba�ar�l� 
bir �ekilde s�nanm��t�r.

DVD 3
DVD 3, yard�mc� programlar� ve mü�teri ve hizmet dokümantasyonunu içerir. 
Bu DVD’de hem Macintosh, hem de Windows bölümleri vard�r ve her iki platformda 
da yüklenebilir. Kullan�m k�lavuzunu, DVD-ROM sürücüsü olan herhangi bir 
i� istasyonuna kopyalayabilir ve yazd�rmak için k�lavuzlar� istedi�iniz yaz�c�ya 
gönderebilirsiniz. 



 

Genel 3

Ba�latma
Do�ru ba�latma s�ras�, önce Xerox 550/560 yaz�c�y� ve ard�ndan CX yazd�rma 
sunucusu ö�esini açmakt�r.

Kurulum
�lk kurulum için bir monitör, klavye ve fare ba�laman�z veya fare yerine uzak 
masaüstü ba�lant�s� kullanman�z gerekir.

Bir Anahtar ile Kurulum
EIP UYGULAMALARI ile çal��mak üzere Xerox 550/560 yaz�c� ve CX yazd�rma 
sunucusu aras�nda ba�lant� kurmak için önerilen yap�land�rma a�a��da 
detayland�r�lm��t�r.

Bu a� yap�land�rmas� tüm EIP özelliklerini kullanman�za (yaz�c� do�rudan a�a 
ba�l� iken) ve cams�z kalibrasyonu ve Creo Renk Sunucusu ile uzaktan tarama 
gerçekle�tirmenize olanak sa�lar.

1. CX yazd�rma sunucusunu s�radan bir a� kablosu kullanarak anahtara ba�lay�n.

2. Yaz�c�y� s�radan bir a� kablosu kullanarak anahtara ba�lay�n.

Not: Çapraz kablo gerekli de�ildir!

3. DHCP tabanl� dinamik bir IP adresi kullanmak için yaz�c�y� yap�land�r�n.

4. �lgili IP adreslerini kullanarak yaz�c� ve CX yazd�rma sunucusu ö�esinin ikisine 
de eri�ebildi�inizi kontrol edin.

5. CX yazd�rma sunucusu uygulamas�nda Dosya menüsünde Tercihler 
seçene�ini belirleyin.
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6. Tercihler penceresinde Yönetici seçene�inin alt�ndan A� Kurulumu 
seçene�ini seçin.

7. Yaz�c� IP adresini yaz seçene�ini seçin, yaz�c� IP adresini yaz�n ve Ba�lan 
dü�mesini t�klat�n.

8. Ba�lant� kuruldu�unda bir mesaj görüntülenir.

9. Yaz�c�da A� Tarama uygulamas�ndan �ablonlar� Güncelle dü�mesine bas�n. 
�ablonlar listesinin yenilendi�ini ve LCD’de hata göstergesi olmad���n� 
kontrol edin.

Bir Anahtar olmadan Kurulum
Anahtar olmadan CX yazd�rma sunucusu a�a ve yaz�c� da CX yazd�rma sunucusu 
tarama a� adaptörüne ba�l� olacak �ekilde eski yap�land�rmay� kullanmak da 
mümkündür.

1. Yaz�c�y� statik IP adresi (100.100.100.101), alt a� 255.255.255.252’yi kullanmak 
için yap�land�r�n.

2. CX yazd�rma sunucusunda Dosya menüsünden Tercihler seçene�ini 
belirleyin.



 

Genel 5

3. Tercihler penceresinde Yönetici seçene�inin alt�ndan A� Kurulumu 
seçene�ini seçin.

4. Anahtar ba�l� de�il seçene�ini seçin ve Uygula dü�mesini t�klat�n.

Anahtar kullanarak EIP’yi Destekleme (içerir)
Ek bilgi için, Xerox 550/560 Sistemi Yönetici K�lavuzu’na ba�vurun (701P50980).

Adobe PDF Yazd�rma Motoru 2.0
CX yazd�rma sunucusu, ana PDF i� ak���n� destekler. Bu i� ak���, PDF dosyalar�n� 
Adobe PDF Yazd�rma Motoru’nu (APPE) kullanarak orijinal olarak i�ler. APPE RIP, 
kar���k tasar�mlar�n ve efektlerin, slaytlar dahil, h�zl� ve do�ru biçimde yeniden 
üretilmesini sa�lar.

Ana PDF i� ak��� seçeneklerini Hizmetler > �� ak��� seçene�inin alt�nda bulunan 
i� parametreleri penceresinden uygulayabilirsiniz.

A�a��daki seçenekler mevcuttur: 

• Kapal� — (varsay�lan ayar) Her zaman CPSI RIP uygulamas�n� kullan�r (PDF 
dosyalar� için bile). 

• Güç modu aç�k — Ana PDF dosyalar� için her zaman APPE RIP uygulamas�n� 
kullan�r. Tüm di�er dosya türleri CPSI RIP uygulamas� kullan�larak i�lenir.

• Ak�ll� mod aç�k — Ak�ll� Mod algoritmas�n� etkinle�tirir. Bu algoritma, bir PDF 
dosyas�n�n ana PDF i� ak���n� gerektirip gerektirmedi�ini belirler ve ard�ndan 
buna göre i� ak���n� uygular — örne�in, slaytlar ve üst bask� PDF dosyalar� 
ana PDF i� ak���n� gerektirir. Slayts�z metin dosyalar� ana PDF i� ak���n� 
gerektirmez. Bir PDF dosyas� ana PDF i� ak���n� gerektirmedi�inde CPSI RIP 
uygulamas� uygulan�r. 
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Ek olarak, Gömülü ICC Profili Kullan �eklinde yeni bir onay kutusu i� parametreleri 
penceresinde mevcuttur. Ana PDF i� ak���n� kullanman�n avantajlar�ndan biri PDF 
dosyas�n�n renk yönetim seçeneklerini içermesidir — örne�in, gömülü kaynak 
profilleri. Gömülü ICC Profili Kullan onay kutusunu seçti�inizde CX yazd�rma 
sunucusu, nesne ba��na PDF renk profillerini sa�lar. Ö�elerin baz�lar� veya tümü 
bir profil içermiyorsa varsay�lan profiller uygulan�r. �� parametreleri penceresinde 
seçilen kaynak profili ve hedef yer profili varsay�lan olarak ana PDF i� ak��� 
ile kullan�l�r. 

Not: Baz� durumlarda CPSI RIP ve APPE RIP için sonuçlar ayn� olmayacakt�r.

Ana PDF i� ak��� ile çal���rken i� parametreleri penceresinde bulunan baz� görüntü 
kalitesi ve renk seçenekleri uygulanamaz. Bu seçeneklerin listesini Ana PDF i� ak��� 
alan�nda görüntüleyebilirsiniz.
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S�n�rlamalar
Bu bölüm, CX yazd�rma sunucusu yaz�l�m�ndaki s�n�rlamalar� listelemektedir. 

Genel
• CX yazd�rma sunucusu yaz�l�m�nda çevrimiçi yard�m veya ö�retici 

pencerelerinden birini açt�ysan�z ve ard�ndan i� alan�n� açt�ysan�z, çevrimiçi 
yard�m ve ö�retici pencereler i� alan�n�n arkas�nda gizlenir.

• Renk Seti parametresinde renk seti seçeneklerinden birini seçtikten sonra Yok 
seçene�ini seçtiyseniz, parametre varsay�lan ayar�na geri dönmez.

• Kullan�c� diski doluysa, i�in ��lem kuyru�unda ba�ar�s�z oldu�una dair kullan�c� 
diskinin dolu oldu�unu belirtmeyen bir mesaj görüntülenir. 

• Xerox Color 550/560 yaz�c� için Xerox Xpresso ve SNMP proxy’leri 
desteklenmez.

• PPD dosyas�, tüm i� parametrelerinin listesini içermez. �� parametreleri 
penceresinde bulunan tüm seçenekler ile çal��mak için Yazd�rma Sürücü 
yaz�l�m�n� kurun.

Ana PDF i� ak���
• Hemen çal��t�r seçene�i ana PDF i� ak��� ile kullan�lamaz. 

• Ana PDF i� ak��� seçenekleri Yazd�rma Sürücü yaz�l�m�nda mevcut de�ildir. 

• Ana PDF i� ak��� sadece CMYK i� ak���n� destekler.

• Ana PDF i� ak���nda a�a��daki seçenekler uygulanmaz:

� PDF optimizasyonu 

� Grafik Kalitesi Yüksek

� Korunan CMYK de�erlerini kullan

� Korunan RGB de�erlerini kullan

� Korunan gri de�erlerini kullan

� CMYK otomatik olu�turma amac� (Göreliye Geçi� Yap)

� RGB otomatik olu�turma amac� (Alg�sala Geçi� Yap)

� Kitapç�klara böl 

� Yaz� Tipi De�i�tirme 
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Bilinen sorunlar
• Tan� penceresi aç�lmaz ve test DLL’lerine s�k���r.

• Mac OS’ta Acrobat’ta bulunan kopya say�s� CX yazd�rma sunucusu ö�esinde 
bulunan sayfa say�s� ile e�le�ir.

• PS Optimizasyonu ile gönderilen dosya i�lemde ba�ar�s�z olur.

• Kalibrasyon simgesine çift t�klatt���n�zda hiçbir �ey olmaz ve Kalibrasyon 
sihirbaz� aç�lmaz. Ard�ndan Kalibrasyon sihirbaz�n� açmak için uygulamay� 
yeniden ba�latmal�s�n�z.

• Görüntünün bir taraf�nda bulunan kat i�aretlerinin iki sat�r� eksik.

• Duplo DSF-2000 veya DC-645 seçildi�inde barkod ve kö�e i�aretleri 
yazd�r�lmaz.

• CX yazd�rma sunucusu ba�lat�ld���nda, do�ru ka��t farkl� bir tepsiye 
yüklendi�inde s�nama ka��d� varsay�lan olarak tepsi 1’e gider.

• CX yazd�rma sunucusu, bir 127-211 hatas�ndan sonra yeniden ba�lant� 
olu�turmaz. Herhangi bir yaz�c� hatas�ndan sonra yaz�c� ve CX yazd�rma 
sunucusu ö�esinin ikisini de kapatmal� ve açmal�s�n�z.

• Yaz�l�m� yeniden kuruyorsan�z ve sürekli DVD 2’nin ard�ndan bir hata mesaj� 
al�yorsan�z, Windows’ta Disk Yönetimi uygulamas�n� aç�n ve Disk 1’in (Bölüm) 
temel mi veya dinamik mi olarak ayarl� oldu�unu kontrol edin. Bölüm temel 
olarak ayarl� ise dinamik olarak de�i�tirin.
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CX Yazd�rma Sunucusu yaz�l�m�n� 
kullanma

Bu bölüm, CX yazd�rma sunucusu yaz�l�m�n� kullanma hakk�nda ip uçlar� sa�lar.

Genel

Yaz� Tipi De�i�tirme varsay�lan olarak kapal� 
Bir i�in eksik yaz� tiplerinden dolay� ba�ar�s�z olmas�n� engellemek için i� 
parametreleri penceresinde bulunan Yaz� Tipi De�i�tirme onay kutusunu seçin. 

Galop
Galop, i� hala i�lenirken uzun bir i�i, genellikle VDP, yazd�r�lmaya ba�lanmas�n� 
sa�lar. Galop parametresi genellikle RIP’den uzun süren büyük veya kar���k i�ler 
için kullan�l�r.

Yazd�rma 

Yönetim sayfas�
Z katl� yar�m sayfal�k i� ile bir yönetim sayfas� yazd�rmay� seçtiyseniz, yönetim 
sayfas� Z katl� yar�m sayfa olarak yazd�r�l�r.

Yazd�rmay� sürdür
Bir i�i iptal etti�inizde veya bir Xerox Color 550/560 yaz�c� hatas� ald�ysan�z ve 
i� iptal edildiyse Yazd�rmay� sürdür seçene�ini seçin. Baz� durumlar, i�inizin CX 
yazd�rma sunucusu ö�esine yeniden gönderilmesini gerektirebilir.
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