Deel 3
Profielen
Let op!
Om de interactieve elementen en videofragmenten
te kunnen bekijken kan het nodig zijn om deze pdf
te openen in Acrobat Professional of in Adobe Reader
andere pdf readers kunnen beperkingen hebben
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3.1. Het begrip profielen

terug

<cc:Object ObjectType=”Target” Name=”Target1” Id=”c1681”>
				
<cc:CreationDate>2012-0729T17:49:09+01:00</cc:CreationDate>
				
<cc:DeviceColorValues>
					
<cc:ColorCMYK
ColorSpecification=”Unknown”>
						 <cc:Cyan>0</cc:Cyan>
						
<cc:Magenta>0</
cc:Magenta>
						 <cc:Yellow>0</cc:Yellow>
						 <cc:Black>0</cc:Black>
					
</cc:ColorCMYK>
				
</cc:DeviceColorValues>
				 <cc:TagCollection Name=”Location”>
					
<cc:Tag Name=”Column”
Value=”0”/>
					 <cc:Tag Name=”Page” Value=”1”/>
					 <cc:Tag Name=”Row” Value=”0”/>
				
</cc:TagCollection>
			
</cc:Object>
			
<cc:Object ObjectType=”Target” Name=”Target2”
Id=”c1682”>
				
<cc:CreationDate>2012-0729T17:49:09+01:00</cc:CreationDate>
				
<cc:DeviceColorValues>
					
<cc:ColorCMYK
ColorSpecification=”Unknown”>
						 <cc:Cyan>0</cc:Cyan>
						
<cc:Magenta>35.789462890722</cc:Magenta>
aan de hand
van metingen van een aantal referentiekleuren
						
<cc:Yellow>0</cc:Yellow>
wordt een profiel opgemaakt waarin
beschreven wordt
						
<cc:Black>0</cc:Black>
hoe een apparaat deze kleuren samenstelt
					
</cc:ColorCMYK>
				
</cc:DeviceColorValues>
				 <cc:TagCollection Name=”Location”>
					
<cc:Tag Name=”Column”
Value=”0”/>
					 <cc:Tag Name=”Page” Value=”1”/>
					 <cc:Tag Name=”Row” Value=”1”/>
				
</cc:TagCollection>
			
</cc:Object>

Eerst wil ik even verduidelijken dat wanneer ik in deze cursus over
profielen praat, dat ik daarmee kleurprofielen, beter gekend onder
de naam ICC-profielen bedoel. De bestandsextensie kan .icc of .icm
zijn, waarbij “icc” staat voor International Color Consortium en
“icm” voor Internal Color Management.
Als je een eenvoudige definitie van een profiel wil hebben kan je stellen
dat een profiel een tabel is waarin alle kleuren die een apparaat kan
reproduceren beschreven worden met hun samenstelling (rgb of cmyk,
naargelang het soort apparaat).
Natuurlijk is een profiel veel meer dan dat: een profiel zorgt er ook voor
dat de kleuren van de ene kleurruimte naar de andere op de juiste manier
“vertaald” worden en hoe deze vertaling gebeurt.
Maar de interne werking van een profiel is voor de gebruiker niet meteen
relevant, de kleurbeheer software zorgt er wel voor dat alles netjes in de
achtergrond gebeurt, zonder dat jij als gebruiker daar moet tussen komen
of zelfs zonder dat de gebruiker er iets van merkt.
En toch is een basiskennis van profielen absoluut noodzakelijk, want
zonder profielen is er geen kleurbeheer en kan je de kleuren van je
prachtige opname niet op een voorspelbare en betrouwbare manier van
het ene digitale apparaat naar het andere overzetten.

Onder Windows vind je de kleurprofielen in deze map:
Systeemschijf (meestal C:)/Windows/System32/Spool/Drivers/Color
Op Mac zijn er twee mogelijkheden:
Systeemschijf (meestal Macintosch HD):Bibliotheek:Colorsync:Profiles
- in dit geval zijn de profielen beschikbaar voor alle gebruikers
Gebruikersnaam (van de aangemelde gebruiker):Bibliotheek:Colorsync:Profiles
- in dit geval zijn de profielen alleen beschikbaar voor de aangemelde gebruiker

pag. 2 van 7

verder

Er zijn twee belangrijke groepen van kleurprofielen:

3.2. Apparaatonhafhankelijke profielen.
Apparaatonafhankelijke profielen zijn profielen die niet door metingen
van een apparaat werden opgemaakt.
Je kan ze ook “algemene” profielen noemen.
Meestal werden deze profielen vastgelegd op wetenschappelijke basis in
een tijdperk waarin kleurbeheer nog praktisch onbestaande was.
Enkele van de meest bekende algemene profielen zijn:

3.2.1. sRGB (standaard RGB):
Dit profiel werd destijds opgemaakt als omschrijving van de kleinste
gemeenschappelijke kleurruimte.
Als je alle apparaten op sRGB zou afstemmen, dan zou je (theoretisch
althans) altijd en overal voorspelbare kleuren krijgen.
klik op de pijl om de animatie te starten

Helaas gooi je met sRGB wel al heel wat van je kleuren weg, omdat er vaak
kleuren zijn die niet passen binnen de sRGB klerurruimte.
Het is dan onmogelijk om met kleurcorrecties deze kleuren terug te halen,
net zoals je met een kapotte vouwmeter geen goeie metingen meer kan
doen.
sRGB houdt ook geen rekening met de reële mogelijkheden van een
digitaal apparaat.
Je kan dat zien in het voorbeeld hiernaast.
In de bovenste animatie zie je de kleurinhoud van een testafbeelding
weergegeven als puntjes in een “wolk” (deze wolk ontstaat door de
kleurwaarden van de originele kleuren in de L*a*b* kleurruimte te
projecteren).
In de onderste animatie zie je hoe deze kleuren staan binnen de sRGB
kleurruimte, wanneer je de afbeelding roteert kan je zien dat er een
aantal kleuren buiten het sRGB kleurbereik vallen. Deze kleuren worden
“afgevlakt”, wat in veel gevallen kleurverlies en dus detailverlies oplevert.

terug

pag. 3 van 7

verder

kijk hoe de kleuren van de originele opname
zich verhouden tot de sRGB kleurruimte

De kleuren die wel binnen de sRGB kleurruimte vallen zitten vaak dicht
tegen de rand van de kleurruimte, dat heeft als gevolg dat sRGB niet veel
correctiemogelijkheden biedt.
Wanneer je bijvoorbeeld een opname in sRGB maakt met een verkeerde
witbalans en je probeert die witbalans binnen sRGB achteraf te corrigeren
(in een gewoon fotobewerkingsprogramma, ,niet in een rawconvertor!)
dan zal je zo goed als zeker meer kleuren weggooien, omdat je door
de correctie van het witpunt alle kleuren in de ene of andere richting
verschuift.
Dat kan als gevolg hebben dat er “banding” (bandvorming) of
“Posterizing” (grote kleurvlakken zonder detail) in je opname kan
verschijnen.
Daarom is het maken van een opname in de sRGB kleurruimte niet altijd
verstandig.
Origineel

terug

Banding

Posterizing

Ook wanneer je een beeld inscant is sRGB niet meteen de meest
aangewezen kleurruimte.
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3.2.2. Adobe RGB
(meestal gevolgd door een jaartal, bijvoorbeeld: 1998)
Adobe RGB is een algemeen kleurprofiel dat een grotere kleurruimte
heeft dan sRGB.
Dit kleurprofiel werd algemeen gebruikt als basisprofiel in de grafische
industrie bij het scannen. Maar meestal werd het beeld meteen daarna
omgezet naar CMYK.

klik op de pijl om de animatie te starten

Als we terug de vergelijking maken tussen het originele beeld (de wolk)
en de kleurruimte Adobe RGB, dan zien we dat er nog heel weinig kleuren
zijn die buiten het kleurbereik vallen, dat betekent dat er ook weinig
detailverlies is.
We zien ook dat alle kleuren van de wolk verder van de rand van het
kleurbereik liggen dan bij sRGB. Dat betekent dan weer dat we een
grotere correctieruimte krijgen.
Bij opnames die in Adobe RGB gemaakt werden is het vaak nog perfect
mogelijk om een verkeerde witbalans bij te sturen zonder via een
rawconvertor te gaan.
Wil dat zeggen dat Adobe RGB de beste kleurruimte is?
Neen, niet meteen, we zullen later zien dat er nog andere, betere
mogelijkheden zijn.

kijk hoe de kleuren van de originele opname
zich verhouden tot de Adobe RGB kleurruimte
terug
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3.2.3. Prophoto RGB
Dit is een “theoretisch” profiel dat tegenwoordig vooral opgang maakt in
de digitale fotografie, vooral omdat het in de meeste raw-convertors als
standaard kleurruimte gebruikt wordt.
In de vergelijking met onze originele opname (de wolk) zien we dat hier
alle kleuren binnen de kleurruimte Prophoto RGB vallen.
Ook zien we dat er heel veel correctieruimte overblijft, waardoor we dus
probleemloos kleur- en belichtingscorrecties kunnen uitvoeren zonder
meteen een hoop van de originele kleuren weg te gooien.
Er zijn op dit ogenblik nog niet veel camera’s die kunnen opnemen in
Prophoto RGB, maar wanneer je in RAW opneemt, kan je de opname
altijd “ontwikkelen” in Prophoto RGB, wat al heel wat minder kleurverlies
oplevert! In het volgende deel zullen we zien dat er nog een betere
methode is.

klik op de pijl om de animatie te starten

3.2.4. Algemene CMYK-profielen
Ook binnen de grafische industrie bestaan er zulke algemene profielen,
hoewel deze wel gebaseerd zijn op de realiteit, zijn ze niet afhankelijk van
één apparaat en vertegenwoordigen ze het gemiddelde kleurbereik van
het aangegeven drukprocédé.
De meest gekende zijn:
• Coated Fogra 27 of 39 voor vellenoffset op gestreken papier (couché)
• Uncoated Fogra 29 voor vellenoffset op niet getreken papier
• Webcoated Fogra 28 voor rotatiedruk op gestreken papier (couché)
kijk hoe de kleuren van de originele opname
zich verhouden tot de Prophoto RGB kleurruimte
terug

Er zijn er nog meer specifieke CMYK-profielen voor andere drukprocédé’s.
Al deze profielen hebben als kenmerk dat ze ongeveer hetzelfde
kleurbereik hebben (CMYK) dat in bepaalde kleuren sterk kan afwijken
van de RGB-profielen.
pag. 6 van 7

verder

Volgende maand:

scannerprofielen maken
cameraprofielen maken

terug
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