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Özgür Yazar 
EFI Fiery Grubu 



Seminerler Hakkinda 
•  Bu seminerlerin amacı özellikle dijital baskı sektöründe 

operatör, tasarımcı ve teknisyen olarak çalışan kişilere 
renk yönetiminin temellerini ve uygulamalarda 
kullanılmasını göstermektir. 

•  Bunun yanında baskı cihazlarında Fiery sunucularını 
kullananlar için de Fiery’de renk ile ilgili ve iş akışınızı 
hızlandıracak diğer araçlar da yer alacaktır. 

•  Hedefimiz daha sorunsuz doğru rengi ve baskıyı en kısa 
şekilde almanızı sağlamaktır. 



Seminer Programı 
Renk Yönetimine Giriş 
23.01.2017 Pazartesi 15:00 
 
Renk Yönetimi ve dijital baskı için doğru dosya hazırlama 
yöntemleri 
06.02. 2017 Pazartesi 15:00 
 
Fiery ve Renk Yönetimi 
06.03.2017 Pazartesi 15:00 
 
Fiery üzerinde Spot renk ve Montaj uygulamarı 
10.04.2017 Pazartesi 15:00 



Bugün 
•  EFI Hakkında 

•  Renk Nedir? 

•  RGB/CMYK Renk sistemleri 

•  Neden Renk Yönetimi? 

•  Renk Yönetimini Nasıl Çalışır? 

•  Renk İletişimi 

•  Soru-Cevap. 



EFI Hakkında 



•  Silicon Valley’de bulunan bir teknoloji firması 

•  3000 kişinin üzerinde personeli bulunan bir firma ve 
bunun 1000’den fazlası araştırma ve geliştirmede 
çalışmakta. 

EFI 
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Ürünlerimiz 
•  İnkjet 

–  Geniş Format, Seramik, Tekstil, Ambalaj 

•  Üretim Kontrol Yazılımları 

–  Baskı merkezleri ve matbaalar için iş akışı 

–  Web üzerinden baskı 

–  Çok kanallı pazarlama 

•  Fiery 

–  Tabaka ve Rulo dijital baskı makinaları için sunucular ve iş akışı 

Decorative 
Ceramics 



Fiery 

Yüksek Performanslı Baskı 
Sunucuları 

•  Renk Yönetimi 

•  Performanslı görüntü İşleme RIP 

•  Otomasyon 

•  Montaj ve Düzenleme 

•  İş Akışı 
•  Değişken data baskısı 



Fiery sunucu türleri 

Tümleşik Fiery 
E100/E200 

Küçük ve orta 
ölçekli Copy Center 

ve kurumsal 
müşteriler için. 
Yaklaşık 60-80 

kopya/dak. 

Harici Fiery Server  
Pro 80/90 

Değişken data ve yoğun 
baskı yapan baskı 
merkezleri için. 

Yaklaşık 80-100 Kopya/
dak. 

Yüksek performanslı Fiery 
Server QX100 

Değişken data basan ve 
özellikle büyük dosyalarla 

çalışan baskı merkezleri için. 
Yaklaşık 100 ve üzeri Kopya/

dak. 



Renk Nedir? 



Renk Nedir 

•  Rengi, ışık kaynağından çıkan 

ışığın direk olarak veya 

herhangi bir cisim üzerinden 

yansıyarak algılayıcıya 

ulaşmasından sonra oluşan 

bilgi veya duygu olarak 

tanumlayabiliriz.  



Işık 
Kaynağı 

Cisim 

Algılayıcı 



Işık 

•  Uzayda yayılma yoluyla ilerleyen bir enerji türüdür 



Görünebilir Spektrum 

Tungsten Lamba 

Gün ışığı 

Çoğunlukla değişik dalga boyunda olan 
dalgaların karrışımından oluşur 



Işığın Sıcaklığı (KELVIN) 



Işığın Kaynakları 



Işık Standartları 

D65 D50 



Cisim 
•  Cisim ışık kaynağından 

gelen ışığın bir kısmını 
emer. Opak bir cisim ise geri 
kalanını  yansıtır veya 
geçirgen ise içerisinden 
geçirir. 

•  Bunu cismin yüzey ve 
fiziksel özellikleri belirler. 

•  Yansıtılan ya da içinden 
geçen ışığı biz o cismin 
rengi olarak algılarız. 



Algılayıcı 
•  Cisimden yansıyarak veya ışık 

kaynağından gelen ışık 

algılayıcı tarafından algılanır 

ve bir çeşit sinyale dönüşür. 



Göz nasıl çalışır 



•  Göz basit olarak anlatmak 

gerekirse, bir RGB algılaycıdır. 

•  Yani gelen ışığı RGB  olarak 

ayrılmış sinyallere dönüştürür 

ve beyine iletir. 

RGB = RED,GREEN,BLUE yani KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ 

Göz nasıl çalışır 



RGB ve CMYK renk sistemleri 



RGB Renk Sistemi 
Gözümüzün temel olarak RGB 
gördüğünü var sayacak olursak bu RGB 
renklerden oluşan ışık kaynaklarını 
kullanarak görebildiğimiz renklerin 
hemen hemen tamamını üretebiliriz.  



RGB Renk Sistemi 

RGB ana renklerin değişik 
oranlarda karıştırılması ile de 
diğer renkler elde edilebilir. 



RGB Görüntüleme Cihazları 

Projektörler Monitörler 



Monitörler 

Monitörler ekran 
üzerindeki RGB ışık 
kaynaklarının 
değişik oranda 
uyarılması ile 
renkleri elde 
ederler. 



RGB Algılama Cihazları 



Fotoğraf makinası ve Göz 



Baskı sistemleri 

•  Baskı sırasında ortamdan gelen ışığı yansıtan 
kağıt ya da diğer malzemenin üzerine toner 
veya mürekkep uygulanarak yansıyan ışığın 
özelliği değişir.  

•  Burada kullanılan pigment bir çeşit ışık filtresi 
görevi görür. 

•  Bu sayede ortamdan gelen ışığın büyük bir 
kısmını yansıtan beyaz kağıt üzerinde renkler 
elde edilir. 



CMYK Renk Sistemi 

CMYK yani CYAN, MAGENTA, YELLOW, 
BLACK standart baskı renkleridir.  Bu 
renklere sahip mürekkep ya da tonerin 
özelliği  baskı yapılan malzemenin 
yüzeyine gelen ışığın belirli bir kısmını 
emerek geri kalanını yansıtmalarıdır. 



CMYK Renk Sistemi 

Paper	
Magenta	

Cyan	



Neden Siyah ? 

•  Toner veya mürekkep tasarrufu 
sağlamak, 

•  Yazı ve diğer ince grafik 
objelerini daha keskin basmak, 

•  Tam siyahı elde edebilmek, 

•  Baskının zor olduğu yüzeylere 
basabilmek. 

 



Baskıda kullanılan diğer renkler 

İstenilen rengin daha doğru 

tanımlanabilmesi ve elde 

edilebilmesi için bazen ek 

Renkler kullanılır. Bunlara 

SPOT renk denir. 

 
 



Spot Renkler 

Plates 

•  Spot renkler dosya hazırlanırken 
tasarımda ayrı bir kanal olarak 
uygulamada tanımlanır. 

•  Offset veya flexo gibi analog baskı 
sırasında da ek bir kalıp oluşturulularak o 
renge sahip mürekkep hazırlanır ve 
basılır. 

•  Genelde CMYK olan dijital baskı 
sistemlerinde ise bu rengi elde 
edebilecek en yakın CMYK 
kombinasyonu kullanılır. 



Neden Renk Yönetimi? 



Tasarımdan baskıya... 



Neden Farklı sonuçlar alıyoruz? 



Neden Farklı sonuçlar alıyoruz? 



Renkleri eşleştirme 

• RGB ve CMYK aslında sadece cihazlara 

görünteleme ve baskı sırasında gönderilen 

sinyal değerleridir.  

• Bu değerler aynı rengi elde etmek için 

cihazdan cihaza farklı olacaktır. 



Renk Yönetimini Nasıl Çalışır? 



Renk Yönetimi nasıl çalışır? 

•  Renk yönetimi aslında rengin iletişimidir. 

•  Basılacak olan dosyanın tasarım 
aşamasında, baskıya hazırlanmasında ve 
baskı sırasında içerdiği objelerin renkle ilgili 
olan bilgisinin bir sonraki adıma doğru 
olarak iletilmesidir. 



Rengin iletişimi 



Rengin iletişimi 



Posso avere una 
birra per favore? 
 

Can I have a beer 
please? 
 

Kann ich bitte ein 
Bier haben? 
 

Rengin iletişimi 



Rengin iletişimi 



Rengin iletişimi Rengin iletişimi 



Bir bira lütfen. 
 

Can I have a beer 
please? 
 

Kann ich bitte ein 
Bier haben? 
 

Rengin iletişimi 

? 



Posso avere 
una birra per 
favore? 
 

Can I have a 
beer please? 
 

Kann ich bitte 
ein Bier haben? 
 

Kaynak Profili 
RGB, CMYK  

Bir bira lütfen. 
 

Rengin iletişimi 

Profil bağlantı sistemi, 
LAB, XYZ 

CMYK+ 



Rengin iletişimi 



ICC Profil 

•  ICC Profil herhangi bir cihazın veya sistemin renkle ilgili olan bilgisini 
içerir.  Profili herhangi bir dilden ortak kullanılan dile bir sözlük olarak 
düşünebiliriz. 

•  Bu bilgi içerisinde cihazın kullandığı renk sistemi (örnek: RGB, CMYK) ile 
diğer bir cihaz veya sistemle iletişimi sağlayan ortak bağlantı sisteminin 
(örnek: LAB, XYZ) bilgisi vardır. 

• Profil bize sistemin hangi rengi nasıl ürettiği ve hangi renkleri 
üretebildiği hakkında bilgi verir. 



ICC Profil 



ICC Profil 

•  Profil genelde sadece sistemin belirli bir koşuldaki renk bilgisini içerir. 

•  Örnek olarak: bir baskı sistemi için her kağıt tipi, baskı modu ve diğer 
seçenekler için ayrı profil kullanılması en doğru sonucu verir. 

•  Tasarım ve baskı aşamasında doğru profillerin kullanılması ve bir 
sonraki aşamaya geçerken doğru olarak dosya ile iletilmesi ile doğru 
sonuca ulaşılır. 



ICC Profilin kullanılması 

sRGB ICC Profil 

R = 57 

G = 85 

B = 136 

R = 57 

G = 85 

B = 136 

L = 43 

a = -9 

b = -34 

Kaynak Dosya 



ICC Profilin kullanılması 

Baskı ICC Profili 

L = 43 

a = -9 

b = -34 
Baskı 

C = 93 

M = 53 

Y = 18 

K = 3 

C = 93 

M = 53 

Y = 18 

K = 3 



ICC Profilin kullanılması 

Renk yönetim 
uygulaması 

R = 57 

G = 85 

B = 136 

L = 43 

a = -9 

b = -34 

C = 93 

M = 53 

Y = 18 

K = 3 

sRGB Baskı Cihazı 



ICC Profilin kullanılması 

R = 200 

G = 20 

B = 50 

C = 0 

M = 100 

Y = 75 

K = 0 

R = 190 

G = 30 

B = 50 

C = 0 

M = 90 

Y = 60 

K = 0 

= 

= 
= = 



Spot renklerin baskısı 

Spot 
Color 

DFE Look Up Tables 

HKS 

Toyo 

DIC 

PANTONE 
L: 44.08 
a: 67.69  
b:  37.09 

Fiery 
Kağıt 
profili 

C:  4% 
M:  97.5% 
Y:  73.5% 
K:  0% 



Özet 
•  Yapılan bir baskının değerlindirilmesı aşamasında ortam ışığı çok 
önem taşır. Işık masası ya da yoksa gün ışığı kullanılması gerekir. 

•  Birbirlerine benzer de olsa kullanılan değişik kağıt türleri baskıda 
tamamen farklı bir sonuca neden olabilirler. 

•  RGB ve CMYK renk sistemleri görüntüleme ve baskı aşamasında 
kullanılır. Bu değerler cihazlara gönderilen sinyal değerleridir ve 
aynı değerin gönderilmesi halinde farklı sonuçlar elde edilir. 



Özet 
•  ICC Profil bize sistemin hangi rengi nasıl ürettiği ve hangi renkleri 
üretebildiği hakkında bilgi verir. 

•  Tasarım aşamasında kullanılan fotoğraf veya diğer grafik objeleri için 
kullanılan uygulamada doğru profil ayarlarının seçilmesi ve baskı için 
dosya hazırlanırken bu profillerin dosya içinde olması gerekir. 

•  ICC profiller sayesinde farklı cihazlara gereken değerler gönderilerek 
doğru çıktı alınması sağlanır. 



Soru ve Cevap 



Teşekkürler 

Bir sonraki seminerimiz 

Renk Yönetimi ve dijital baskı için doğru dosya hazırlama yöntemleri 
06.02. 2017 Pazartesi 15:00 


