
Fiery Spot Renk Baskisi 

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 (LINK)  
06.02. 2017 Pazartesi 15:00 
 
Fiery ve Renk Yönetimi (LINK) 
20.03.2017 Pazartesi 15:00 
 
Fiery üzerinde Spot renk ve İş Akışı Optimizasyonu  
10.04.2017 Pazartesi 15:00 



Bugün 
•  Fiery Renk yönetimi nasil calisir (Tekrar) 

•  Spot renklerin kullanımı. 

•  Spot renklerin Optimizasyonu 

•  Fiery ve İş Şablonları 

•  Montaj ve Sonlandırma 



Fiery Renk Yönetimi Nasıl Çalışır ? 



Fiery üzerindeki ICC profiller 

•  Fiery sunucu içerisindeki 
ICC Profiller Cihaz 
Yöneticisi bölümünde 
bulunmaktadır. 

 



Fiery Renk Ayarları 



Uygulama Ayarları 



Adobe 

•  Photoshop  ve diger Adobe 
uygulamalari kurulduğunda 
genelde Kuzey Amerika (SWOP) 
ayarları varsayılan olarak ayarlı 
olabilir ve bunun Avrupa 
standardı olan  güncel 
ISOCoated’a çevrilmesi gerekir 



PDF Oluşturulması 

•  PDF oluşturulurken SPOT 
renk kanallarının CMYK’ya 
dönüştürülmeden 
kaydedilmesi gerekir. 

 



Spot Renklerin Kontrolü 

•  PDF oluşturulduktan sonra Adobe 
Acrobat programında Spot 
kanalların doğru olarak dosya 
içinde yer alıp almadıkları kontrol 
edilebilir. 

•  Bu aşamada herhangi bir Spot 
kanal görülmez ise dosya içinde 
Spot renk yok demektir. 



Spot Renklerin Kontrolü 

•  Fiery Impose opsiyonu 
ile birlikte gelen Acrobat 
Proffesional ve PitStop 
Edit programı ile daha 
detaylı bir inceleme veya 
gerekirse değişiklik ve 
düzeltme yapılabilir. 



Fiery ile Spot Renklerin Kontrolü 
•  Fiery Preflight dökümanı 

belirlediğiniz kriterlere göre 
tarayarak baskıya uygun olup 
olmadığını kontrol eder.  

•  Bu sırada siye SPOT renklerin 
varlığı ve Fiery içinde tanımlanıp 
tanımlanmadığı konusunda da 
bilgi verir.  



Fiery ile Spot Renklerin Kontrolü 

•  Fiery Postflight dökümanı 
tarayarak vektörel grafik/yazı 
veya resimlerin, hangi renk 
sisteminde olduğunu ekranda 
gösterir.  

•  RGB, CMYK ya da SPOT renkler 
bu sayede kolayca birbirinden 
ayırt edilebilir.  



Fiery ve Spot Renk 



Fiery üzerindeki Spot Renkler 

•  Fiery sunucu içerisindeki 
Spot renk tabloları Cihaz 
Yöneticisi bölümünde 
bulunmaktadır. 

•  Bu tablolar solda 
listelendiği gibi 
yukarıdan aşağıya doğru 
kullanılır. 



Fiery üzerindeki Spot Renkler 

•  Herhangi bir SPOT renk üzerinde 
optimizasyona başlamadan önce, 
özellikler bölümünden kullanılacak 
kağıt ve baskı seçenekleri 
seçilmelidir. 

•  Standard  Fiery SPOT ON özelliği 
ES2000 spektrofotometre ile direk 
olarak bir baskı örneği üzerinden 
ölçerek numune almanızı sağlar. 



•  Fiery her hangi bir Spot 
Rengin optimizasyonu için 
seçilen rengin değişik ton ve 
koyuluktaki  alternatiflerini 
basarak kolayca istenilen 
rengi elde edebilmenizi 
sağlar. 

Fiery ile Spot Renk Optimizasyonu 



Fiery ile Spot Renk Optimizasyonu 

•  Fiery aynı zamanda 
‘Substitute Color’ özellliği ile 
dosya içerisinde RGB veya 
CMYK olarak tanımlanmış 
vektörel yazı veya grafiklerin 
de istenilen renge 
dönüştürülmesini sağlar. 



Fiery ile fotoğrafların renk ayarı 



Fiery ‘Image Enhance Visual Editor’ 

•  Fiery IEVE özelliği ile 
döküman içindeki 
resimler üzerinde de 
renklere müdahale 
etmenize izin verir. 

•  Her resim üzerinde 
ayrı ayrı ayar 
yapılabilir. 



Fiery ile RIP sonrası Renk Ayarı 



Fiery ‘Image Viewer’ 

•  Fiery Image Viewer 
RIP’lenmiş bir dökümanı 
ekranda görüntüle ve 
gerekirse renk eğrileri  
ile baskıya gönderilern 
veri üzerinde müdahele 
olanağı verir 



Özet 

•  Dosya hazırlanırken içinde Spot renkler kullanılmak 

isteniyorsa doğru ayarlarla PDF formatına çevrilmelidir. 

•  Fiery Pantone gibi standart bir çok Spot sistemini destekler. 

•  Kendi Spot renklerinizi SPOT ON özelliği ile ölçerek ya da 

istediğiniz değerleri yazarak tanımlayabilirsiniz. 

•  SUBSTITUTE COLOR sayesinde Spot renk olarak 

tanımlanmamış vektörel objelere de müdahele edebilirsiniz. 



•  Fiery PREFLIGHT dosyanızın baskıya uygunluğunu kolayca 

test eder. 

•  Fiery POSTFLIGHT değişik objelerin renk uzaylarını ekranda 

görüntülemenizi sağlar. 

•  Fiery IMAGE ENHANCE VISUAL EDITOR dosya içerisindeki 

resimlerin ayrı ayrı düzenlenmesine olanak verir. 

•  Fiery IMAGE VIEWER RIP’lenmiş dosyanızı kontrol etmenizi 

ve üzerinde renk değişikliği yapmanıza olanak verir 

Özet 



Faydalı linkler 
•  On-Demand e-Learning information 

•  FGU platform 

•  World of Fiery webinars series 

•  World of Fiery newsletter/Select magazine 

•  Fiery Online resources 

•  How-To-Guides 

•  Fiery Drivers and Utilities (Downloads) 

•  Fiery Color Profiler Suite (Download) 



Soru ve Cevap 



Teşekkürler 


