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 آموزش آشنایی با اصطالحات مدیریت رنگ

در چاپخانه

 کنتــرل فرآینــد چــاپ مبحــث بســیار مهمــی اســت کــه
ــتند. ــر هس ــا آن درگی ــا ب ــه ه ــه چاپخان ــر روزه هم  ه
 آشــنایی بــا مباحــث کنتــرل فرآینــد رنــگ الزمــه ورود

 به دنیای مدیریت رنگ در چاپ است.

ــا مباحــث تئــوری و دســتگاه هایی کــه  در ایــن دوره ب
در مباحث مدیریت الزم داریم آشنا می شوید.

 ایــن آمــوزش بــه صــورت ویدیویــی و بــه زبــان فارســی
 تــالش کــرده شــما را بــا اصطالحــات پیچیــده ای کــه
 هــر روز در چاپخانــه هــا می شــنوید ، آشــنا کنــد و بــه
 شــما کمــک کنــد تــا بتوانیــد بــر روی چــاپ و مســایلی
 کــه در کیفیــت چــاپ و مدیریــت رنگهــا در آن  تاثیــر

دارند آشنا شوید.

آموزش مدیریت رنگ در نرم افزارهای گرافیکی

شرکت ادوبی
افزارهــای گرافیکــی اســتفاده نــرم  از  اگــر شــما هــم 
ــتی ــه درس ــگ را ب ــت رن ــات مدیری ــی  تنظیم ــد ول  می کنی
ــگ ــر رن ــار تغیی ــما دچ ــی ش ــل نهای ــد فای ــم نکرده ای  تنظی
 مــی شــود و چیــزی کــه روی مانیتــور مــی بینیــد بــا چیــزی

که چاپ می شود متفاوت خواهد بود.

 در ایــن دوره آموزشــی مدیریــت رنــگ ، کمتــر شــما رو
 درگیــر اصطالحــات پیچیــده و تئــوری مدیریــت رنــگ
 میکنیــم و  چیزهایــی کــه بــه صــورت عملــی بــه آنهــا بــرای
 کار بــا نــرم افزارهــای گرافیکــی مثــل فوتوشــاپ ، الســتریتور
ــد رو ــاج داری ــج احتی ــی بری ــات و ادوب ــن ، آکروب  ، ایندیزای

بهتون آموزش میدهیم.

  ایــن دوره یــک آمــوزش ضــروری بــرای تمــام گرافیســتها و
 هــر کســی کــه از نــرم افزارهــای گرافیکــی اســتفاده می کنــد

می باشد.

PressSign کنترل فرآیند چاپ با برنامه

نــرم افــزار PressSign از معروف تریــن برنامه هــای 
کنتــرل فرآینــد چــاپ در سراســر دنیــا می باشــد. ایــن 
بــا  آن  مقایســه  و  چــاپ  کنتــرل  بــرای  برنامــه 

استانداردهای روز دنیا استفاده می شود.

بــه کمــک ایــن برنامــه اپراتــور ماشــین چــاپ فقــط بــا 
ــگ ــد Lab رن ــده می توان ــاپ ش ــار چ ــر ب ــدن کال خوان

ــا  ــا را ب ــا و دنســیته آنه ــت آنه ــی و اورپرین  هــای اصل
اســتاندارد مشــخص شــده در برنامــه مقایســه کنــد و 

با یک پارامتر عددی از صفر تا ۱۰۰ نمره بگیرد.

ــن  ــار دات گی ــر ب ــدن کال ــا خوان ــط ب ــه فق ــن برنام ای
ــه  ــی ب ــد و حت ــتخراج می کن ــف را اس ــای مختل رنگه
ــف را  ــای مختل ــای برج ه ــیر مرکب ه ــرایط ش ــما ش ش
در ماشــین آالت افســت بــه شــما گــزارش می دهــد و از 
شــما می خواهــد بــرای رســیدن بــه رنــگ و اســتاندارد 
ــته  ــا بس ــاز ی ــب را ب ــیرهای مرک ــدام ش ــر ک ــورد نظ م

کنید

مدیریت رنگ از طراحی تا چاپ
ارایه راه کارهای تخصصی چاپ و بسته بندیارایه راه کارهای تخصصی چاپ و بسته بندی
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