
 

 

 

 

 

 

 آبان 19

 

ی رنگ درباره CMYK  وRGB 

مخفف حروف اول چهار رنگ آبی، قرمز، زرد و مشکی است که اغلب با عنوان  CMYKرنگ 

همان سیستم رنگی است که در فرایند  CMYKاست. رنگ « رنگتمام»یا « پردازش چهار رنگ»

باشد  CMYKتان برای چاپ باید مطابق گیرد و این یعنی، طرح گرافیکیچاپی مورد استفاده قرار می

ترین شکل چاپ برای تا بتوان بهترین خروجی چاپی را دریافت کرد. امروزه این نوع رنگ ارزان

)تشکیل شده  RGBکه مدل رنگ  ر حالیرود. دهای چاپی کوچک تا متوسط بشمار میاغلب سفارش

شود. این یعنی آنچه که در طراحی استفاده میای از قرمز، سبز و آبی( در نمایشگرهای رایانه

میزان به RGBهای است. وقتی رنگ RGBبینید، بر اساس سیستم رنگی تان روی نمایشگر میپروژه

 کنند.یرا بازتولید م CMYKهای مشخص با هم ترکیب شوند، رنگ

توانید رنگ موردنظرتان را پذیر است و اگر نمیهای مختلف امکانها هزار رنگ از طریق ترکیبده

های نمایش تصاویر مانند لوگوهای ای و فایلتوانید مشاوره بگیرید. نمایشگرهای رایانهپیدا کنید، می

اند. آبی( ساخته شده)قرمز، سبز و  RGBای در قالب ها روی نمایشگرهای رایانهروی وبسایت

را برای چاپ  RGBهمیشه با هم سازگاری ندارند. اگر شما فایل  CMYKو  RGBهای رنگ

طور که پیشتر ذکر شد، دلیل این امر هم ناشی از ناپذیر است. همانبینیبفرستید، خروجی کار پیش

رنگ کار  فرض با این چهاراست که به صورت پیش CMYKآالت چاپی با رنگ سازگاری ماشین

 ی اضافی برای بکارگیری آن در چاپ نیازی نیست.کنند و هیچ هزینهمی



 

 

 

به چاپگر ارسال  CMYKهروقت طرح خود را برای چاپ خواستید بفرستید، آن را با طرح رنگ 

ها اطالعات آموزشی را توانید از طیق وبسایتدانید چطور باید چنین کنید، میکنید. اگر خودتان نمی

ا بخواهید. اگر طرح گرافیکی خود را با فرمت خیلی راحت بدست بیاورید یا از کس دیگری این کار ر

ها را برای چاپ به چاپ کنید، چاپگر احتماال به صورت خودکار رنگ CMYKرنگ غیر از 

CMYK رنگی  کند که احتماال از خروجی کار رضایت نخواهید داشت. اگر از سیستمتبدیل می

کند که در ای کار میورت رنگ نقطهاستفاده کنید، از آنجا که پانتون به ص Pantoneدیگری، یعنی 

CMYK  باید تطبیق پیدا کند تا خروجی کار مطابق نظرتان از آب دربیاید. پانتون عموما )البته نه

روی آن صورت بگیرد و  CMYKشود، چون باید فرایند تطبیق رنگ با تر تمام میهمیشه( گران

 آن دریافت کرد. آلی ازتوان به صورت حاضر و آماده خروجی چاپی ایدهنمی

شود. این استفاده میای )تشکیل شده از قرمز، سبز و آبی( در نمایشگرهای رایانه RGBمدل رنگ 

است. وقتی  RGBبینید، بر اساس سیستم رنگی تان روی نمایشگر مییعنی آنچه که در طراحی پروژه

کنند، لید میرا بازتو CMYKهای میزان مشخص با هم ترکیب شوند، رنگبه RGBهای رنگ

کنند که آبی مایل به سبز یا یشمی است و این همان را تولید می Cyanطوری که سبز و آبی رنگ به

کند که ، یعنی مگنتا را تولید میCMYKاست. ترکیب قرمز و آبی رنگ دوم  CMYKاولین رنگ 

است که سازد. رنگ آخر مشکی قرمز ارغوانی تیره است. ترکیب قرمز و سبز رنگ زرد را می

RGB شود و با کاهش نیست، چراکه در این ترکیب رنگی نور به صفحه نمایشگر بازتاب داده می

توان نور را حفظ کرد، هنگام چاپ نمی CMYKتواند سیاه را تولید کند. اما از آنجا که در بازتاب می

 شود.پس رنگ سیاه هم اضافه می


