AFFINITY PHOTO
COLORMANAGEMENT DEEL 2 : SOFT PROOF
Het maken en toepassen van een softproof in Affinity Photo gaat op een andere manier en is een stuk
uitgebreider dan in Photoshop. In plaats van vanuit het view-menu te werken met de .psf bestanden slaat
Affinity de softproof van je beeld op in een layer. Heel gemakkelijk om aan en uit te zetten; je kunt er zelf
verschillende in je bestand hebben staan. Maar het wordt wel onoverzichtelijk als er meer dan 1 geactiveerd
is. Want wat zie je dan eigenlijk?
Mijn mening als colormanagement specialist is dat de functie prima werkbaar is, maar wel met beleid
uitgevoerd moet worden.
Onderstaand vind je stapsgewijs de werkwijze en de pros en cons!
Werkwijze Soft Proof
Ga naar het layer venster en kies voor de nieuwe aanpassingslaag “Soft Proof”
of klik direct op Soft Proof (afbeelding 1) vanuit het Adjustments venster (afbeelding 2).
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Je kunt je profielkeuze nu maken vanuit het
Soft Proof keuzevenster wat nu verschijnt of door
direct één van de thumbnails aan te klikken in het
Adjustment venster.
Je hebt tevens de mogelijkheid om te checken welke
kleuren buiten het kleurbereik van het doelprofiel
vallen door “Gamut Check” aan te vinken.
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- Kies voor de gewenste rendering intent
- en vink “Black point compensation” aan om noodzakelijke compressie op de zwartpunt van je dynamisch bereik
toe te passen.
Wat mis je t.o.v. Photoshop en wat is extra?
- de functie “Preserve Numbers” ontbreekt in de Soft Proof.
Is dat erg? Voor beelden niet, maar het kan voor CMYK-opbouwtinten (bijv. voor huisstijl) die vooraf zijn bepaald
lastig zijn.
- de Display Options “Simulate Black Ink” en “Simulate Paper Color” ontbreken.
Niet erg zou je denken, maar niets is minder waar!
Zelfs in een absolute colorimetric rendering intent missen we de papierkleur, terwijl deze met een proofing
profiel dan meegenomen dient te worden. Dat is een waar gemis!
Missen we “Simulate Black Ink”? Eigenlijk zou deze niet nodig moeten zijn, en zelf vind ik deze functie niet
toereikend in Photoshop voor een goede match. In Affinity wordt de zwarte inkt volgens onze testen automatisch
gesimuleerd in de soft proof bij een relatieve rendering intent.

Welke functies heb je extra?
- “Gamut check” is nu makkelijk toegankelijk vanuit je layers zijn plaats van aan te vinken vanuit het
hoofdmenu van je programma. Dit werkt erg fijn - zie afbeelding 4.
- “Opacity” en “Blend Mode” zijn ook functies die Photoshop niet heeft. En mijns inzien heeft Adobe daar
gelijk in, ik zie er geen enkele toegevoegde waarde in om een softproof te mergen met een andere laag.
Of om de dekking van de softproof te verlagen. Waarom zou je voor 50% een softproof willen zien? Geen
flauw idee!
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De ingestelde parameters kun je nu opslaan
als een Adjustment Preset.
In het Adjustment venster wordt deze dan als
Thumbnail toegevoegd, waardoor erg handig
en snel in te stellen.
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Vergelijk tussen de Soft Proof in Affinity en Photoshop
Logica
Indien we alle parameters en de gebruikte profielen (in beeld en in soft proof) gelijk houden, dan zouden
we een gelijk resultaat moeten krijgen. Mits de gebruikte algoritmes in beide programma’s gelijk zijn en uiteraard - er gebruik wordt gemaakt van dezelfde CMM (colormatching module).
We gaan dit uittesten aan de hand van 2 beelden.
Beeld 1: een portret (kritische huidstinten en schaduwtekening; neutraal grijze achtergrond)
Beeld 2: een drukkers referentie-beeld : Altona Testsuite met 6 beelden, verlopen en tinten
Beide gaan we softproofen ga zowel Affinity als Photoshop en de screenshots hebben we voor je naast
elkaar gezet. Kijk je mee?

Afb. 7 - Het officiële testbeeld voor alle drukkers: Altona Testsuite. Dit CMYK-beeld is geopend in
Photoshop CC2018 en heeft een softproof naar ISOnewspaper26v4.icc - het vaak gebruikte krantenprofiel
ondersteunt door Fogra. De rendering intent is relatief, Black Point Compensation staat aan en de zwarte
inkt wordt gesimuleerd.

Afb. 8 - Nog een keer de Altona Testsuite. Dit CMYK-beeld is geopend in Affinity Photo en heeft wederom een softproof
naar ISOnewspaper26v4.icc. De rendering intent is relatief, Black Point Compensation staat aan en de zwarte inkt wordt
automatisch door het programma gesimuleerd in deze rendering intent.
Kijk en vergelijk!
De resultaten zien er zeer vergelijkbaar uit!

