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 : اول جلسه

  : شامل رنگ تیریمد ميمفاه و مقدمات با یيآشنا

 حلقه دستگاه، به ووابسته دستگاه از مستقل يها رنگ ، رنگ مفهوم و رنگ ارقام ، (Work flow) کار گردش

 يساز يخط ، ونيبراسيکال ،Lab و sRGB اتصال يفضا ،(Close and Open loop) بسته و باز رنگ ديتول يها

 ... و يرنگ محدوده نگاشت ،يرنگ محدوده ،Generic، Rendering Intents لیپروفا ل،یپروفا ،

  .ساعت 5/1 حدود:  اول جلسه يبرا ازين مورد زمان

 : دوم جلسه

  :شامل فتوشاپ افزار نرم و ندوزی و عامل ستميس در رنگ تیریمد یياجرا نکات با یيآشنا

 ل،یپروفا انطباق عدم يهشدارها با تعامل نحوه ها، لیپروفا از استفاده و اعمال نحوه ، ها لیپروفا ينگهدار محل

 محدوده نگاشت  اعمال نحوه ،Convert و  Assign يمفهوم تفاوت ، لیپروفا همراه به ریتصو يساز رهيذخ

 ... و چاپ هنگام در لیپروفا اعمال نحوه تور،يمان يرو  Soft Proof گرفتن نحوه ها، لیپروفا لیتبد در يرنگ

  .ساعت 5/1 حدود:  دوم جلسه يبرا ازين مورد زمان

  : سوم جلسه

 لیپروفا و ونيبراسيکال ن،يدورب و اسکنر کردن لیپروفا شامل يکار روند کی در رنگ تیریمد يعمل انجام

 و نتریپر کی کردن لیپروفا نحوه هدف، با يبصر انطباق و  توريمان يرو شده گرفته ریتصو شینما  و توريمان

 نرم با یيآشنا نتر،یپر کی يخروج يساز هيشب منظور به توريمان يرو Soft proof گرفتن  آن، یياجرا نکات

  .... و گيلنیپروفا يها دستگاه سازنده يها شرکت يمعرف ،Gretag Macbeth Profile Maker افزار

 .ساعت 5/2 حدود:   سوم جلسه يبرا ازين مورد زمان

 :چهارم هجلس

 روز ک: یزمان  اعمال و هيته ،يکيسرام جوهر


