
Renk Yönetimi 2 

Özgür Yazar 
Fiery Grubu 



Seminer Programı 
Renk Yönetimine Giriş (LINK) 
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 
•  Renk Yönetiminin temelleri (Tekrar) 

•  Renk Yönetimini Nasıl Çalışır, Gamut Nedir? 

•  Uygulama Ayarları ve dosya hazırlama. 

•  Demo 

•  Soru-Cevap. 



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.  



Görünebilir Spektrum 

Tungsten Lamba 

Gün ışığı 

Çoğunlukla değişik dalga boyunda olan 
dalgaların karrışımından oluşur 



Işığın Kaynakları 



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. 



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. 



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. 

 
 



Neden Renk Yönetimi? 



Tasarımdan baskıya... 



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. 



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 
 

•  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 

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 = 

= 
= = 



GAMUT MONITOR NEWSPAPER OFFSET 

Icc Profil bize 
herhangi bir 
sistemin renk 
üretme 
kapasitesi olan 
‘Gamut’ bilgisini 
de verir 



GAMUT ve Eşleştirme 
•  Renk eşleştirmeyi doğru şekilde 

yapmak için sistemde hesaplama 
yönteminin ‘Rendering Intent’ doğru 
olarak secilmesi gerekir. 

•  Kalorimetrik (Calorimetric): Ortak 
renkler aynen sabit olarak 
eşleştirilirken gamut dışında olan 
renkler en yakın noktada toplanır. 

•  Görsel (Perceptual): Ortak renkler de 
gamut dışındaki renklerle birlikte 
kaydırılır. 



Uygulama Ayarları 



Kamera Ayarları 
•  Profesyönel kameralar genelde 

kullanıcılara makinanın kullanacağı 
renk sistemini seçme olanağı verir. 

 
•  Web için sRGB 
•  Baskı için Adobe RGB 

•  NOT: Kameralar genelde dosyanın 
içine az yer kaplaması için Profili 
eklemezler, sadece bunu bilgi olarak 
EXIF bilgisine yazarlar.  



Windows & Mac 
•  Windows Profil Klasörü 

•  C:\Windows\System32\spool\drivers\color 
 

•  MAC 
•  Colorsync 



Adobe Photoshop 
•  Tasarım aşaması genelde 

fotoğrafların düzenlenmesi ile 
başlar dolayısıyla bu aşamada 
doğru ayarların kullanılması çok 
önemlidir. 

•  Photoshop kurulduğunda 
genelde Kuzey Amerika (SWOP) 
ayarları varsayılan olarak ayarlıdır 
ve bunun Avrupa standardı olan 
ISOCoated’a çevrilmesi gerekir 



Adobe Indesign 
•  Fotoğrafların 

çalışılmasından sonra 
sayfa tasarımı için 
kullanılan Adobe Indesign 
programında da gerekli 
ayarların yapılması 
gerekir.  

•  Genellikle Photoshop ile 
aynı ayar kullanılır. 



Adobe Illustrator 
•  Vektör grafik tasarım 

uygulaması olan Adobe 
Illustrator de de yapılan 
grafiklerin doğru profillerle 
kaydedilmesi için renk 
ayarları yapılmalıdır. 

•  Genellikle Photoshop/
Indesıgn ile aynı ayar 
kullanılır. 



Corel Photo Paint 



Corel Draw 



Demo 



Soru ve Cevap 



Teşekkürler 

Fiery ve Renk Yönetimi 
 
Fiery sunucuları üzerindeki renk ayarlarının doğru şekilde yapılması, 
kalibrasyon ve renk profillerinin nasıl oluşturulacağı gösterilecektir. 
 
06.03.2017  Pazartesi 15:00 


