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CCoolloorr  MMaannaaggeemmeenntt::  aa  mmuunnkkaaffoollyyaammaattbbaann  
rréésszztt  vveevvőő  eesszzkköözzöökk  sszzeerreeppéénneekk  ééss  sszzíínnttaannii  
kkééppeessssééggeeiikknneekk  ffiiggyyeelleemmbbeevvéétteellee  ééss  sszzíínnmméérrééssii
eellvveenn  ttöörrttéénnőő,,  mméérréésstteecchhnniikkaaiillaagg  mmeegghhaattáárroo--
zzootttt  sszzíínntteerreeiikknneekk  ttuuddaattooss  kkeezzeellééssee..

A Drupa 2004 szakkiállítás látogatói – talán csak
a kötészeti és egyéb kiegészítő rendszereket be-
mutató pavilonok kivételével – észrevehették, hogy
a nyomdaipari méréstechnika, valamint a Color
Management – azaz a színkezelés – elengedhe-
tetlenül fontossá vált napjainkban. Szinte nem
volt olyan kiállító cég, fejlesztő, kereskedő képvi-
selet, ahol valamilyen, a színekkel kapcsolatos
méréstechnikai eszköz vagy a megfelelő vizuális
észlelést biztosító világítástechnikai eszköz ne lett
volna jelen a standokon vagy a vásárlói döntést
segítő tájékoztató prospektusokban. Véleményem
szerint, a fent leírt jelenség egyértelműen a Color
Management megkérdőjelezhetetlen létjogosult-
ságát jelenti. Így hazánkban is elengedhetetlen
a nyomdaipar szereplőinek, hogy inkább előbb,
mint utóbb, de felzárkózzanak, tudásukat elmélyít-
sék a színtan és a színkezelés izgalmas területei-
ben. Mielőtt a kedves olvasó megrémülne, hogy
ismételten első hallásra idegen színelméleti fogal-
makkal terhelném, megnyugtatom, rövid eszme-
futtatásom célja a színkezelés rövid bemutatása
mellett az, hogy áttekintse milyen alapvető eszkö-
zökre van szükség a modern Color Management
megvalósításához, valamint tájékoztatást adjon a
fejlődési és fejlesztési trendekről.

A színes reprodukálás megjelenése óta tulajdon-
képpen a Color Management a jelenlegi formájától
eltérően, de mindig is létezett. Egyszerűen fogal-
mazva, a színkezelés tulajdonképpen a színekkel
kapcsolatos adatok és információk következetes és
előre meghatározható átvitelét jelenti a teljes mun-
kafolyamaton keresztül. Ez utóbbi pedig azt jelenti,
hogy szükségessé vált a munkafolyamatban részt
vevő, a színt meghatározó eszközök és szoftverek
színtani képességeinek ismerete, kézben tartásuk és
tudatos ellenőrzésük. A mai, teljesen digitalizált rep-

rodukciós folyamatok és új lehetőségek (pl. WWW,
CD-ROM stb.) új, egységes szabványokon alapuló
színkezelési stratégiák kialakítását tették szüksé-
gessé a színek reprodukálásával kapcsolatosan.

A hagyományos reprodukciós munkafolyamat
– képinformáció digitalizálása és nyomtatása –
zárt rendszerben működött, többnyire ún. CMYK
alapon. Egyrészt a folyamatban részt vevő eszkö-
zök állandósága, zárt rendszerű működésük, más-
részt az azt működtető operátor szaktudása – és
persze az évek során kialakult tapasztalata – többé-
kevésbé megoldotta az adott kor igényeinek meg-
felelő színkezelési kihívásokat.

Miért is van akkor szükség az állandóan 
emlegetett Color Managementre?

A válaszok a mai munkafolyamatban részt vevő
eszközökben, azok technikai karakterisztikáiban
és az ezáltal megváltozott, ún. nyitott előkészítési
munkafolyamatokban keresendők. A mai modern
nyomdaipari előkészítő munkafolyamat rendsze-
reinek közös jellemzője a teljes digitalizálódás,
kompatibilitás és modularitás, azaz a nyitottság.
Az amúgy is rohamosan és önmagát gerjesztve
fejlődő, a modern nyomdaipari munkafolyamat-
ban részt vevő eszközök – a különböző hardver- és
szoftverfejlesztők állandó versenyéről nem is be-
szélve – mindegyike kulcsszerepet kap a reprodukált
színek végső megjelenése tekintetében. A helyze-
tet tovább bonyolítja, hogy a rendszerelemek mind-
mind külön nyelven beszélnek a színről, azaz a fo-
lyamat eszközspecifikus: nincs két RGB szkenner
vagy CMYK nyomtató, amely teljesen azonosan
beszélné a színek nyelvét. 

Ennél tovább bonyolódik még a helyzet: külön-
böző, ismert és ismeretlen helyekről származó infor-
mációk, különböző új médiumokon, új hordozókon
történő lokális és globális egységes megjelenés
stb. feladatai a korábbi hagyományos munkafo-
lyamat legmagasabban képzett és legnagyobb
tapasztalattal rendelkező operátorát is az őrületbe
kergetné a mindennapi munka során. 

Color Management – színkezelés
TTááttrraaii  SSáánnddoorr
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Érthető tehát, hogy a mai modern moduláris
rendszerek világában szükségessé vált egy új,
független és egységes színkezelő módszer ki-
alakítása, amely segítségével a színek informá-
ciói tudatosan és biztonságban haladhatnak
a reprodukálási folyamat során. Ez az új színke-
zelési módszer, amelyet elsősorban a digitali-
zálódás erőltetett ki színelméleti és színmérési
alapokon, nemzetközi szabványokon, az eszköz-
gyártók közös egyetértésén és fejlesztési törek-
vésein alapul. Az International Color Consor-
tium (ICC) – az új szabványosítási célból létrejött
nemzetközi szervezet – a kilencvenes évek kö-
zepétől egyre több, a nyomdaiparban vagy a
kapcsolódó számítástechnikai iparban érde-
kelt szereplőt fog össze. A szervezet – a szerep-
lők közös egyetértésével és fejlesztési törekvéseik
összehangolásával – kialakította az ICC-szab-
ványt, amelyet ICC színprofilnak hívnak. Ez a szín-
profil tulajdonképpen nem más, mint egy adott
eszköz színtani ujjlenyomata, színtani jellemzői-
nek összessége, adott beállítások mellett. 

Ez a minden szempontból a kompatibilitásra
törekvő ICC-szabvány napjainkra már teljesen
elterjedt az alkalmazott szoftverek és operációs
rendszerek szintjén is, így a felhasználó és az
olvasó kikerülhetetlenül – de remélhetőleg tuda-
tosan – alkalmazza azt a mindennapok során.

Itt kell megjegyeznem, hogy a színkezelés
nemcsak a nyomdaipar és a digitalizálódás ki-
zárólagos és szükséges velejárója: modern, tuda-
tos és méréstechnikai alapon történő színkeze-
léssel foglalkoznak minden olyan iparágban,
ahol a szín fontos, legyen az autóipar, bőripar,
textilipar, műanyagipar stb. Márpedig a szín
mindenhol fontos. Triviálisnak tűnik, szinte már
észre sem vesszük, annyira hozzászoktunk a szí-
nek jelenlétéhez. De miért is fontos? Mert a szín
– az életünk harmóniájának biztosítása mel-
lett – elad. A vásárlói döntések legelső eleme – ha
tudat alatt is – a színnel kapcsolatos. Ezt már több
átfogó kutatás is bebizonyította. Az, aki a színe-
ket és lehetőségeiket tudatosan és megfelelően
használja, az az első vásárlói döntésnek köny-
nyedén megfelelt. A színkezelést illetően pedig,
ha belegondolnak, egy adott termék színe el-
sődlegesen megjelenik önmagán a terméken,
valamint többek között a tévében, nyomtatott
médiumokon, reklámokban, interneten, előadá-
sok anyagában stb. És a cél közös: a szín reprodu-
kálása, a színek egyezésének elérése, a vásárló
megnyerése, a közös elégedettség.

MMiinnőősséégg  ééss  aa  mmiinnőősséégg  mmeegghhaattáárroozzáássaa

Mivel a már sokat emlegetett nyomdaipari munka-
folyamat középpontjában a megrendelő kívánsá-
gának reprodukálása áll, a napjainkban ismert és
kiélezett piaci versenyhelyzetben ezzel egyenlő-
ségjelet is tehetünk a nyomdaiparban mindig is
elsődlegesen fontos MINŐSÉG fogalmával. A minő-
ség tulajdonképpen egy adott termék reproduká-
lását jelenti adott tűréshatárokon belül. A tűréshatá-
rokat egyrészt szubjektív – például a reprodukált
anyag vizuális „élménye”–, másrészt objektív esz-
közökkel minősíthetjük.

Három dolog, ami a Color Managementhez 
elengedhetetlenül szükséges:

1. Tudásbázis – képzés – információ
A modern, tudatos színkezeléshez elengedhetetlen
a megfelelően jól képzett, információkkal napra-
készen ellátott, az újdonságokra nyitott operátor/
szakember, aki elsajátította a színelmélet alapjait
és megfelelő ismeretekkel rendelkezik egyrészt az
őt körülvevő munkafolyamat, másrészt az együtt-
működő partnerek eszközeivel,tisztában van azok
lehetőségeivel és korlátjaival, valamint az ICC-
színprofilok tudatos használatával. Itt kell megje-
gyeznem, hogy egy adott eszköz megvásárlása
minden esetben komoly beruházást jelent, azon-
ban az adott eszköz – legyen az egy képfeldolgozó
szoftver, szkenner, digitális próbanyomó, nyomta-
tó, nyomógép – lehetőségeinek tökéletes kihasz-
nálása nagyban múlik az azt értékesítő cégek
szakembereinek megfelelő támogatásán és okta-
tásán, így a kereskedelmi cégek felelőssége kiterjed
az azt használó operátor szaktudására is. Így pedig
nyilvánvaló, hogy az értékesítéssel foglalkozó ke-
reskedelmi cégek színkezeléssel kapcsolatos tudá-
sának fejlesztése is elkerülhetetlen napjainkban. 

2. Méréstechnikai eszközök: műszerek és szoftve-
rek, világítástechnika
A korábban említett minőség és a reprodukálás-
hoz szükséges tűréshatárok meghatározásához,
ellenőrzéséhez és kontrollálásához alapvetően
objektív méréstechnikai eszközökre és azt támo-
gató szoftverekre van szükség. A szín esetében kü-
lönösen igaz – a szubjektív emberi színlátás ismert
tulajdonságai miatt –, hogy objektív és számszerű
meghatározás szükséges. Ha pedig egy színt szám-
szerűsítünk, azt ellenőrizhetjük, kézben tarthatjuk,
és egyértelműen reprodukálhatjuk. A színkezelés
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gyakorlatában egy színmérő spektrofotométert/
denzitométert, valamint egy profilkészítő szoftvert
használnak, amely az eszközök színtani jellemző-
it leíró ICC-profilokat elkészíti. Egy adott eszköz
színtani tulajdonságainak megismeréséhez a fen-
tiek mellett speciális, referenciaértékekkel ellátott
szabványos vagy egyedi tesztábrákra is szükség
van, amelyeket általában a szoftvercsomagok tar-
talmazzák. Javasolt, hogy a legmagasabb minő-
ségi szintet biztosító méréstechnikai eszközt és
profilkészítő szoftvert alkalmazzák a színkezelés
során, a lehető legmagasabb minőségi szint eléré-
séhez.

Mivel egy adott munka végső döntőbírója az
emberi szem, ezért a reprodukciós folyamat során
minden munkafázisban vizuális ellenőrzésre is
szükség van. Ez pedig az ipari szabványok által
előírt tulajdonságokkal rendelkező világítástech-
nikai eszközök meglétét jelenti. Alapvető és álta-
lános tény, hogy a megfelelően biztosított fény
meghatározza az adott szín észlelését. A nyomda-
és grafikai iparban ez az iparágnak megfelelő
szabványokkal és minősítéssel rendelkező úgyne-
vezett vizuálboxokat, megfelelő felső megvilágítá-
sokat, asztali lámpákat jelent. Nem nehéz belátni,
hogy a fenti segédeszközök a legmagasabb minő-
ség elérését, ellenőrzését és biztosítását szolgálják.

3. ICC fogadókészség számítástechnikai szinten
A profilkészítő szoftverekkel előállított ICC-profilok
fogadására és értelmezésére alkalmas számítógé-
pes környezet, megfelelő képfeldolgozó szoftve-
rek. Fontos tudni, hogy nem a szkenner, kamera,
nyomtatók stb. végzik magát a tényleges színke-
zelést, hanem az alkalmazott számítástechnikai
környezet végzi el azt. Az általános, az eszközök-
höz kapható vagy a gyártó weboldaláról letölthe-
tő általános színprofilok helyett javasolt az adott
beállítások mellett előállított egyedi színprofilok
alkalmazása a megfelelő szoftverekben, hogy a kí-
vánt és lehető legmagasabb minőségi szintet érjék
el eszközeikkel.

Miért is van tehát szükség a színkezelésre?

A kérdés helyénvaló. A tudatos színkezelésre és szín-
profilkészítésre azért van szükség, hogy 
w a lehető legmagasabb szinten valósítsuk meg

a megrendelő által megálmodott terméket;
w a legmagasabb minőséget produkáljuk, akár

különböző hordozókra, beállításokra az adott
eszközeinkkel és munkafolyamatunkkal;

w eszközeink színtanilag összehangolva működ-
jenek;

w eszközeinknek ne a gyári, általános, hanem az
egyedi, aktuális pillanatnak és beállításoknak
megfelelő színtani ujjlenyomatai álljanak ren-
delkezésünkre;

w eszközeink és munkafolyamataink szabványo-
kon alapuljanak;

w kimeneti végeredményt előre megjósolhassuk,
láthassuk és szimulálhassuk a monitoron, vagy
egy arra alkalmas nyomtatón;

w csökkentsük a tapasztalatokon alapuló munkákat,
w csökkentsük a munkaidőt, a selejtet és a munka

ismétlését;
w automatizáljuk a munkafolyamatot;
w csökkentsük a színekkel kapcsolatos problémá-

kat és reklamációkat;
w ismétlődő munkáinkat probléma nélkül végez-

hessük el;
w megfelelően kommunikálhassunk és kommuni-

kálhassanak velünk;
w megrendelőink elégedettek legyenek és így to-

vább.

TTrreennddeekk  EEuurróóppáábbaann  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn

A bevezetőben már említett Drupa 2004 kiállítás
tökéletes képet adott a látogatóknak a színkezelés
európai trendjéről. A mai modern reprodukciós
folyamat tudatos színkezelése kikerülhetetlen lett.
Ez a fiatal tudomány azonban állandóan változik,
egyre több és több szoftverfejlesztő áll elő saját
profilkészítő szoftverével. Méréstechnikai műsze-
rek tekintetében kijelenthető, hogy Európában a
legnagyobb műszer- és szoftverfejlesztő a svájci –
amerikai GretagMacbeth cég, amelynek műszerei
vagy világítástechnikai eszközei a standok nagy ré-
szén látható volt.

Európában és világszerte megfigyelhető trend
továbbá, hogy a nyomdák nyomógépeik színpro-
filjait elkészítik, és az együttműködő előkészítő
partnereik részére bocsátják, hogy azok a várható
kimenetről időben és előre kapjanak információt
és azt felhasználhassák az előkészítés során, azaz
ún. softproof (kimenet szimulációja monitoron)
vagy hardproof (kimenet szimulációja digitális
nyomtatón) készülhessen el. A nyomógépek szín-
tani jellemzőinek elkészítése és folyamatos kont-
rollálása nagy beruházást és szakértelmet igényel,
azonban a tapasztalatok szerint kapott végered-
mény mindig visszaigazolta a befektetett időt és
pénzt.



A svájci GretagMacbeth-szakemberek véleménye
szerint a színkezelés jelenlegi trendjei hamarosan
túlnyúlnak a professzionális felhasználói igények
kielégítésén, és a Color Management-fejlesztések
az egyszerű, magánfelhasználók területére is kiter-
jednek a jövőben. Prognózisuk szerint, a közeljövő-
ben már nemcsak nyomtatók, monitorok, szken-
nerek, kamerák, hanem televíziók és képi megje-
lenítő eszközök színkezelése lesz az új kihívás.

Magyarországon egyre többen ismerik fel a szín-
kezelés jelentőségét. Számos cég nyújt színkeze-
lési szolgáltatást is. Mivel a Color Management
meghatározó részeleme a teljes munkafolyamat
méréstechnikai felismerése és napi szintű kontrol-
lálása, ez gyakran meglehetősen komoly beruhá-
zást igényel a felhasználók részéről, ugyanakkor igen
nagyfokú még a színkezeléshez szükséges ismeretek
hiánya. Az elmúlt években azonban észrevehetően
egyre több magas szintű tanfolyam és képzés áll
az érdeklődők rendelkezésére, ezért a közeljövő-
ben felzárkózás várható.

Fentebb már említettem az oktatás és képzés,
valamint a munkafolyamat eszközeit értékesítő
cégek tudásának és felelősségének jelentőségét is.
A jelenlegi trendek azt mutatják, hogy a kereskedő
cégek nem csak hardvert (vasat), hanem teljes meg-
oldásokat kívánnak nyújtani partnereiknek. Napjaink-
ban ennek pedig fő eleme lett a színkezelés. Jelenleg

Magyarországon is egyre több képviselet, keres-
kedő cég alkalmaz legalább egy, a színkezelés szak-
területeiben járatos szakembert, akik megfelelő
támogatást nyújtanak a végfelhasználóknak.

GGrreettaaggMMaaccbbeetthh  ééss  GGooooddwwiillll  IInntt..  KKfftt..

A svájci–amerikai GretagMacbeth az egyszerű
színméréstől a teljes minőség-ellenőrzésig bezá-
rólag kínál színkommunikációt támogató rend-
szereket azoknak az iparágaknak, ahol a színhűség
elengedhetetlen. A GretagMacbeth ProfileMaker 5.
profilkészítő szoftvere a Color Managementet is-
merők számára alapszoftvernek számít. A mérés-
technikai és világítástechnikai eszközöket fejlesztő
cég Eye-One, SpectroLino és egyéb spektrofoto-
méterei, denzitométerei és világítástechnikai rend-
szerei hazánkban is egyre elterjedtebb segédesz-
közök. A Goodwill International Kft. nyolc éve a
GretagMacbeth nyomdaipari minőség-ellenőrző
termékeinek hivatalos magyarországi képviselete.
A Goodwill Kft. szorosan együttműködik a hazai
előkészítőkkel, nyomdákkal, valamint a nyomda-
ipari eszközfejlesztő cégek magyarországi képvi-
seleteivel is. A minőség-ellenőrző és színkezelő
rendszerek termékpalettáján túlmenően színke-
zelési szolgáltatással és oktatással is foglalkozik
a Color Managementtel ismerkedők számára.
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