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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

Мета та цілі

Спрямована на вивчення вирішення професійних питань видавничої діяльності, пов’язаних з визначенням конкретних колірних відтінків
у документах, а потім з постійним контролем цих кольорів протягом усієї послідовності операцій їх обробки: від створення і до редагування і виведення
Дати теоретичну підготовку і розвинути технічні навички роботи в галузі керування кольором: вимір, калібрування, профілювання і контроль видавничого процесу з метою отримання поліграфічної продукції високої якості

Формат

Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль – залік

Анотація

Результати навчання

Професійна діяльність підготовлених препресфахівців у галузі додрукарської підготовки видань

Обсяг

Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні роботи – 32 год., самостійна робота – 56 год.

Пререквізити

Загальна фізика. Теорія кольору

Вимоги
викладача

Студент зобов’язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропусканні лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні роботи і практичні заняття за наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться
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Принцип дії управління кольором Підтримка стабільності кольору в поліграфічному
виробництві.
Два напрями отримання адекватного кольору при друку:
1) колірна корекція - калібрування;
2) керування кольором - профілювання
Профілі колірного простору. Профілі пристроїв. Обмеження на профілювання

Лабораторна
робота 1
Лабораторна
робота 2

Лабораторна
робота 3
Інструментальні засоби профілювання і ка- Лабораторна
лібрування пристроїв відображення
робота 4
Створення профілів пристроїв введення. Лабораторна
Профілі сканерів. Профілі фотокамер
робота 5
Створення профілів пристроїв виведення.
Профілювання RGB і CMYK принтерів. Профілювання друкарських машин
Оцінювання та редагування профілів монітора, пристроїв введення та виведення. Виправлення або перепрофілювання
Управління кольором в операційних системах Windows и Mac OS
Загальна архітектура керування кольором у
застосунках компанії Adobe Systems

Освоєння технології калібрування монітора

Історія розвитку керування кольором

Порівняльний аналіз отримання адекватного кольору при друку: 1) колірна корекція - калібрування; 2) керування кольором - профілювання
Освоєння технології створення профілів
відображення
Освоєння технології створення профілів
уведення

Профілі зв’язування пристроїв
Профілі перетворення колірного простору
Абстрактні профілі

Освоєння технології створення профілів
виведення

Профілі іменованого кольору

Лабораторна
робота 6

Оцінка профілів виведення

Методи перетворення кольору

Лабораторна
робота 7

Створення тестового файлу для принтера

Залежні і незалежні від пристроїв колірні
простори

Лабораторна
робота 8
Лабораторна
робота 9
Керування кольором в Adobe Photoshop, Il- Лабораторна
lustrator и InDesign
робота 10
Управління кольором і формати PDF і Post- Лабораторна
Script. Глобальні параметри управління.
робота 11

Віртуальна кольоропроба Adobe Photoshop
Освоєння технології керування ко-льором в Adobe Photoshop

Самостійна робота

Лекція 1

Цілі передачі кольору і перетворення
Збереження параметрів і файлів CMYK

Лабораторна
робота 12

Освоєння технології оцінювання і правлення профілів
Вивчення шаблонів керування кольором.
Раціональний процес
Вивчення шаблонів керування кольором.
Процес при невідповідності або відсутності профілю

Лабораторна
робота 13

Вивчення шаблонів керування кольором.
Зображення RGB невідомого походження

Будова профілів уведення

Системи управління кольором. Перетво- Лабораторна
рення колірних просторів
робота 14

Вивчення шаблонів керування кольором.
Зображення CMYK невідомого походження

Будова профілів виводу і відображення

Лабораторна
робота 15

Вивчення шаблонів керування кольором.
Традиційний процес

Додаткові класи профілів

Лабораторна
робота 16

Вивчення шаблонів керування кольором.
Процес растрового друку

Сервери керування кольором

Автоматизація та створення сценаріїв. Рішення для додрукарської підготовки. Управління кольором в RIP
Організація управління кольором. Чотири
етапи управління кольором. Інструментальні засоби управління кольором

Системна модель відтворення кольору. Обмеження - колірна гамма і динамічний діапазон
Управління кольором в друкарських процесах (Color Management). Колірна проба

Використання Photoshop для побудови
спрощених профілів фотоапарата
Структура внутрішній будови профілю
Обов’язкові дескриптори профілю

Додаткова

Основна
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
Система керування кольором і її призначення. Створення профілів відображення. Внутрішня будова профілю. Створення профілів уведення. Процес керування кольором. Керування
кольором в операційній системі. Загальна архітектура керування кольором у застосунках компанії Adobe Systems. Автоматизація та створення сценаріїв. Організація керування кольором.
Організація процесів керування кольором – визначення конкретних вимог. Інструментальні засоби для процесу керування кольором. Процес керування кольором на прикладі одного
пікселя. Шаблони процесів керування кольором. Цілі і стратегії кольоровідтворення

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Комп’ютерний клас для лабораторного практикуму, мультимедійна аудиторія для лекцій
Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
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відмінно

35-59

FХ

0-34

F

добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

Нарахування балів

Розподіл балів для оцінювання успішності студента

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка (бали) нараховуються за результатами поточного контролю. Якщо студент не отримав залік за
результатами поточного контролю, то залік виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної роботи

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв’язності конфлікту доводитися до співробітників деканату
Силлабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни

