
 

 
 Digital Gray Kard دليل البدء السريع الستخدام 

 

 
  Digital Gard Kard حقائق أساسية حول 1.1

إذا أصبحت البطاقات متسخة أو يمكنك استخدام أي من جانبي البطاقات لتصحيح األلوان. مرر موصل الحبل خالل الفتحة الموجودة في البطاقات.  
استخدم رذاذ منظف النوافذ للتلوث الخفيف ، ومنظف جلخ خفيف مثل واستعادتها.مخدوشة ، فيمكن غسلها   Barkeeper's Friend إلزالة عيوب 

يتم التعرف على منتجات ال تستخدم المنظفات القائمة على المذيبات. السطح واستعادة المظهر غير الالمع لسطح البطاقة.  DGK المعتمدة من خالل 
تُستخدم البطاقات باألبيض واألسود لتعيين نقاط باألبيض واألسود )كما في عنصر تحكم مستويات ا وتصحيح هدف التركيز.ملصق شهادة مرقّم فردي    

Photoshop( .راجع اإلرشادات الخاصة بالطابعة أو برنامج تحرير إذا كنت تستخدمها ، أو للتحكم في إخراج طابعة الصور الخاصة بك  
ى سطحإذا شوهدت انعكاسات عل الصور.  DGK أثناء تشغيل WB ، .يمكن العثور على فأعد وضع البطاقة بحيث يتم القضاء على االنعكاسات  

 .www.dgkcolor.tools المزيد من المعلومات المتعمقة حول هذا الموضوع ومواضيع توازن اللون األخرى على

 
 مقدمة موجزة لمفهوم توازن اللون األبيض 1.2
في أيام التصوير الفوتوغرافي لألفالم ، تم التحكم في و عملية إزالة قوالب األلوان القوية من الصور الفوتوغرافية.ه )WB) توازن اللون األبيض  

كان فيلم لضوء اقتصر دور المصور على اختيار أفضل أنواع األفالم للظروف. توازن اللون األبيض )توازن اللون) حسب نوع الفيلم ومختبر الفيلم.  
في معظم الحاالت ، حدث باإلضافة إلى ذلك ، يمكن وضع مرشحات توازن اللون على العدسة. لتنغستن )داخلي) المتاحة.النهار وللضوء ا  WB 

طبقت آلة طباعة الصور تلقائي ا . المختبر المصغر في  WB ، .ا بفحص المطبوعات وتصحيح األلوان ونتيجة لذلك ، لم وقد يقوم فني المختبر أيض   
فالم على دراية كاملة بعمليةيكن معظم مصوري األ  WB .اليوم في التصوير الرقمي ، ال يوجد فيلم خاص وال فني مختبر ، لذا فإن بأكملها  WB هو 

لتسهيل األمور ، تحتوي الكاميرات الرقمية على توازن تلقائي للون األبيض المسؤول الوحيد عن المصور.  (AWB( ، والذي يعمل بشكل جيد في 
ومع ذلك ، فإن أداء ظل ظروف مثالية.  AWB ضعيف في بعض الظروف ، حتى في أكثر الكاميرات الرقمية SLR .ا بمجرد أن ينتقل المصور تقدم   

هذا هو السبب في أنها تحتاج إلى إلى ما وراء هواتف الكاميرا والكاميرات البسيطة ويطلق النار ، ستالحظ مشاكل في توازن اللون في بعض صورها.  
 .DGK أداة ألوان
  
؟ الرقمية الرمادية البطاقة ما هي 1.3  

كارد غراي الرقمية  (DGK( تتكون أداة المحمولة واقتصادية أداة البنك الدولي. - هو بسيط، وسهلة االستخدام، فائقة  WB من واحد أو سلسلة من 
وضعت كل الكائنات المحايدة طيفي ا.  DGK .لك ، فإن الضوء المنعكس مننتيجة لذ لتكون محايدة طيفي في جميع ظروف اإلضاءة  DGK هو تمثيل 

إلجراء عملية ال يتم إضافة أي شيء ، ال شيء مشوه ، وال يتم أخذ أي شيء. حقيقي ودقيق للصفات الجسدية للضوء الذي يضيء البطاقة.  WB ، 
جع ، يمكن للكاميرا أو برنامج معالجةباستخدام هذا المر كمرجع. DGK يستخدم المصور عناصر التحكم في الكاميرا لتسجيل الضوء المنعكس من  
 .النشر إجراء تصحيح دقيق لجميع األلوان في الصورة
  
 (JPEG لمطلقات) دليل البدء السريع لتوازن اللون األبيض المخصص داخل الكاميرا 1.4
عمليات "توازن اللون األبيضمخصص داخل الكاميرا ، ستحتاج إلى مراجعة دليل الكاميرا والتعرف على  WB كأساس لـ DGK الستخدام  

اضبط الكاميرا على إعداد المخصص".  WB .ضع المخصص  DGK .ا بنفس ضوء موضوعك والتقط صورة له تأكد من تغطية بحيث يكون مضاء   
لبطاقة لتحديدصورة ل و تذهب من خالل القائمة لتحديد راجع دليل الكاميرا لمعرفة مقدار ما يجب ملؤه. البطاقة بما يكفي من منتصف اإلطار.  WB 

يمكنك حفظ لقطات المخصصة.  WB .تذكر أنك ستحتاج إلى تصوير لقطة هذه وإعادة استخدامها في أي وقت  WB مخصصة جديدة في كل مرة 
  .تذهب فيها إلى غرفة مختلفة ، أو تتغير األنوار ، أو تغيب الشمس خلف سحابة
  
معالجةدليل البدء السريع لتوازن اللون األبيض بعد ال 1.5  (RAW لمطلقات) 
ال تحتاج فستحتاج إلى التقاط صورة للبطاقة في كل حالة إضاءة تواجهها. ، RAW لتصوير DGK إذا كنت تستخدم  DGK إلى التركيز أو التركيز 

ا. عند تصوير حفل زفاف ، على سبيل المثال ، يمكنك المشي عبر الموقع وتصوير صورة لـ في صورتك تمام   DGK من المنزل أو في كل منطقة  
استخدام امسك البطاقة أمامك حتى تضيء بنفس الضوء مثل مجال االهتمام. الكنيسة أو مكتب االستقبال حيث تتوقع تصوير حفل زفاف الحق ا.  

بمجرد إكمال اللقطة ، عد إلى صور عدسة زاوية حتى تتمكن من رؤية أين كنتم عندما قمت بها النار. - واسعة  DGK وقم بتعيين WB لكل سلسلة 
حدد نقطة في صورة من اللقطات.  DGK في البرنامج لتكون أساس إعداد رصيد WB .ثم حدد جميع الصور التي تم التقاطها تحت تلك المخصص  

 .اإلضاءة واستخدم البرنامج لتعيين النقطة البيضاء لجميعها
  
ة إنتاج أي جزء من هذا المستند بأي شكل من األشكال دون موافقة المالك الصريحة. تعدجميع الحقوق محفوظة. ال يجوز إعاد - الرقمية تدفق الصور 2011 - 2010 ©  Digital 
Gray Kard و DGK واللون الرقمي المثالي في كل مرة عالمات تجارية لـ Digital Image Flow. جميع العالمات التجارية األخرى هي ملك ألصحابها. 
 


