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FIERY IMAGE EDITOR

Fiery Image Editor, yazdırılacak dosyalarda son dakika renk ayarlamaları yapmanıza olanak 
tanımak için tasarlanmış bir araçtır. Fiery Image Editor'da Cretaprint mürekkepleri için 
mürekkep eğrilerini değiştirebilirsiniz.

Fiery Image Editor, Fiery proServer donanımında önceden yüklüdür. Ayrıca Fiery proServer 
istemci yazılımını uzak bir bilgisayara yüklediğinizde de otomatik olarak yüklenir. Fiery 
proServer yazılımını, Cretaprint bilgisayarı (önerilir) dahil toplam dört uzak bilgisayara (PC 
veya Macintosh) yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Hızlı Başlangıç Kılavuzu.

İş yükleme
Fiery Image Editor'ı Fiery proServer yazılımı aracılığıyla başlatabilirsiniz. Bir işi veya iş çeşidini 
yüklemek için, aşağıdaki ön koşullar yerine getirilmelidir:

• Fiery proServer yazılımı, Fiery proServer donanımında oturum açmış olmalıdır.

• İş, Cretaprint Üretim İş Akışı'na yüklenmelidir.

• İş, üretilmiş durumda olmalıdır.

Yazdırma dosyası oluşturma ve bunu Fiery Image Editor'a aktarma konusunda daha fazla bilgi 
için, bkz. Hızlı Başlangıç Kılavuzu.
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Program penceresi

ŞEKIL 1: Fiery Image Editor program penceresi

Program penceresinin altındaki küçük resim görüntüleri, işin kullanılabilir renk ayırmalarını 
gösterir. Uygun onay kutularını işaretleyerek veya işaretleri kaldırarak renkleri tek tek ana 
önizlemeye ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Toplam mürekkep alanını artırmak için Fiery proServer istemci yazılımındaki mürekkep 
kanallarını tekrarladıysanız, söz konusu mürekkep rengi için iki küçük resim görüntülenir. Fiery 
Image Editor'da bunlar tek renk ayırması olarak kabul edilir. Bunları tek tek 
görüntüleyemezsiniz. Benzer şekilde, bir tekrarlanan ayırmanın çıktı eğrisini ayarladığınızda 
diğeri de ayarlanır.

Öndeğer olarak, önizlemesi görüntülenen iş önizleme penceresine sığması için ölçeklenir. 
Önizlemeyi aşağıda belirtilen şekilde değiştirebilirsiniz:

• Görüntüyü taşımak için,  öğesine tıklayın ve imleci önizleme penceresine sürükleyin.

• Görüntüyü yakınlaştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

–  öğesine tıklayın ve büyütmek istediğiniz görüntünün alanına tıklayın.

– Görünüm > Yakınlaştır'a tıklayın.

– Altta veya program penceresinde sürgüyü sağa kaydırın. 

• Görüntüyü uzaklaştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

– Görünüm > Uzaklaştır'a tıklayın.

– Altta veya program penceresinde sürgüyü sola kaydırın. 
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• Bir görüntüyü döndürmek için aşağıdakilerden birini yapın:

–  öğesine sağ tıklayın ve bir öğeye tıklayın. Görüntüyü saat yönünde 90°, saatin tersi 
yönünde 90° veya 180° derece döndürebilirsiniz.

– Düzenle > Döndür'e tıklayın ve bir öğeye tıklayın. Görüntüyü saat yönünde 90°, saatin 
tersi yönünde 90° veya 180° derece döndürebilirsiniz.

Görüntüyü ayrıca  öğesine tıklayarak da döndürebilirsiniz. Bu durumda, görüntü, 
düğmeye her tıkladığınızda saat yönünde 90° döndürülür.

• Önizlemesi yapılan işi varsayılan boyutuna döndürmek için  öğesine tıklayın.

Renk ayarlamaları yapma
Küçük renk sapmalarını telafi etmek için, kahverengi veya pembe gibi her bir Cretaprint renk 
kanalının renk eğrisini değiştirebilirsiniz. Renk ayarlamaları yaptığınızda, değişikliklerinizin 
etkisini orijinal renk ile karşılaştırabilirsiniz.

1 Renk eğrileri boyunca renk eklemek veya çıkarmak için aşağıdakilerden birini yapın:

• Düzenle > Ayırmaları Ayarla'ya tıklayın.

•  öğesine tıklayın.

Ayırmaları Ayarla iletişim kutusu görüntülenir.

ŞEKIL 2: Ayırmaları Ayarla iletişim kutusu

Varsayılan olarak, renk ayarlamaları bütün renk kanallarına uygulanır. Bireysel kanallarda renk 
ayarlamaları yapmak için, ilgili rengin onay kutusunu işaretleyin veya seçimini kaldırın.
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2 Mürekkep eğrisinin herhangi bir yerinde renk ekleyin veya çıkarın.

Örneğin, sarı ve mavi miktarını azaltarak yeşil rengi düzeltebilirsiniz.

Çıktı mürekkep yüzdelerini değiştirmek için, tabloya girdi ve çıktı değerleri girin veya bir noktayı 
eğri boyunca yeni konumuna sürükleyin.

 öğesine tıklayarak geçerli değişikliklerinizi geri alabilirsiniz. Bütün kanalları ilk değerlerine 
döndürmek için  öğesine tıklayın.

3 İletişim kutusunu kapatmak için Tamam'a tıklayın.

4 Renk değişikliklerinizi orijinal ile karşılaştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

• İşin önizlemesini orijinal renkler ile görüntülemek için Orijinal sekmesine tıklayın.

• Renkleri ayarlanmış işin önizlemesini görüntülemek için Değiştirilmiş sekmesine tıklayın.

• Orijinal işi ve renkleri ayarlanmış işi bölünmüş bir ekranda karşılaştırmak için Böl sekmesine 
tıklayın. Önizlemeyi yakınlaştırır/uzaklaştırır veya döndürürseniz, değişiklikler her zaman 
bölünen ekranın iki tarafına da uygulanır.

5 Değişikliklerinizi yeni bir yazdırma dosyasına kaydetmek için, Dosya > Ayırmaları Kaydet'e 
tıklayın ve bir öğeye tıklayın.

Orijinal dosya korunur. Yeni dosyanın adının sonuna «new» (yeni) kelimesi eklenir.


