Profil ICC – zbiór danych (pliki o rozszerzeniu .icc), które charakteryzują kolor wejścia albo
wyjścia urządzenia, zgodnie z normami ogłoszone przez International Color Consortium
(ICC).
Profili ICC używa się do kontroli procesu zachowania koloru przy przenoszeniu ich pomiędzy
różnymi mediami.
Informacje o profilach kolorów
Do precyzyjnego i spójnego zarządzania kolorami niezbędne jest używanie dokładnych
profilów ICC dla wszystkich urządzeń, które przetwarzają kolory. Nawet prawidłowo
zeskanowany obraz może na przykład być nieprawidłowo wyświetlany na ekranie, jeśli nie
ma precyzyjnego profilu skanera. Wynika to z różnic między skanerem a oprogramowaniem
wyświetlającym ten obraz. Niewłaściwy sposób wyświetlania może z kolei prowadzić do
zupełnie niepotrzebnych i czasochłonnych, a niekiedy wręcz destrukcyjnych „korekt” obrazu,
który w rzeczywistości ma dobrą jakość. Dzięki dokładnemu profilowi skanera program do
importowania obrazów jest w stanie zniwelować wszelkie różnice między skanerem
i monitorem, a w konsekwencji wyświetlić kolory faktycznie zarejestrowane przez skaner.
System zarządzania kolorami korzysta z następujących typów profilów:
Profile monitorów opisują, w jaki sposób monitor odtwarza w danym momencie kolory.
Profil monitora należy utworzyć w pierwszej kolejności, ponieważ na etapie projektowania
szczególne znaczenie ma właściwy sposób wyświetlania kolorów. Jeśli wygląd kolorów na
ekranie monitora nie odpowiada faktycznym definicjom kolorów w dokumencie, nie jest
możliwe utrzymanie spójności kolorów.
Profile urządzeń wejściowych opisują, w jaki sposób poszczególne urządzenia wejściowe
przechwytują lub skanują kolory. Jeśli cyfrowy aparat fotograficzny umożliwia wybór profilu,
zaleca się wybranie profilu Adobe RGB. W przeciwnym razie należy użyć profilu sRGB
(który jest domyślnym profilem większości aparatów). Zaawansowani użytkownicy mogą
zmieniać profile w zależności od oświetlenia. W przypadku profilów skanera niektórzy
fotograficy tworzą oddzielne profile dla różnych rodzajów skanowanych klisz.
Profile urządzeń wyjściowych opisują przestrzenie kolorów urządzeń wyjściowych, takich
jak drukarki i maszyny drukarskie. System zarządzania kolorami na podstawie profilów
urządzeń wyjściowych poprawnie konwertuje kolory dokumentu na kolory z zakresu barw
odpowiednich urządzeń wyjściowych. Profil wyjściowy powinien ponadto uwzględniać
konkretne warunki drukowania, na przykład typ papieru i rodzaj farby. Na przykład papier
błyszczący nadaje się do drukowania innych zakresów kolorów niż papier matowy.Większość
sterowników drukarek zawiera wbudowane profile kolorów. Przed nabyciem profilów
niestandardowych warto wypróbować te profile wbudowane.

Profile dokumentów określają konkretną przestrzeń kolorów RGB lub CMYK danego
dokumentu. Dzięki przypisaniu do dokumentu odpowiedniego profilu (oznaczeniu
dokumentu) aplikacja może przekazać dalej dokładne dane o rzeczywistym wyglądzie
kolorów w tym dokumencie. Na przykład R=127, G=12, B=107 to tylko zbiór liczb, które
mogą być różnie interpretowane przez różne urządzenia wyświetlające. Jednak oznaczenie
takiego dokumentu profilem Adobe RGB spowoduje, że podane wartości będą oznaczać
konkretny kolor (konkretną długość fali); w tym wypadku będzie to odcień koloru
fioletowego. Przy włączonym zarządzaniu kolorami aplikacje firmy Adobe automatycznie
przypisują do nowych dokumentów odpowiednie profile kolorów — profile są wybierane na
podstawie opcji przestrzeni roboczej określonych w oknie dialogowym Ustawienia kolorów.
Dokumenty bez przypisanych profilów są to dokumenty nieoznaczone. Zawierają tylko
wartości liczbowe kolorów. Aplikacje firmy Adobe wyświetlają i edytują kolory
nieoznakowanych dokumentów przy użyciu profilu bieżącej przestrzeni roboczej.

Zarządzanie kolorami za pomocą profilów
A. Profile opisują przestrzeń kolorów urządzenia wejściowego i dokumentu. B. Na podstawie
opisów zawartych w profilu system zarządzania kolorami identyfikuje rzeczywiste kolory
dokumentu. C. Profil monitora informuje system zarządzania kolorami, w jaki sposób należy
przekonwertować liczbowe wartości zawarte w dokumencie na przestrzeń kolorów
monitora. D. System zarządzania kolorami używa profilu urządzenia wyjściowego, aby
przekonwertować liczbowe wartości zawarte w dokumencie na wartości z przestrzeni
kolorów tego urządzenia. Dzięki temu drukowane są właściwe kolory.

