
 
 

 
הדיגיטלי האפור בכרד לשימוש  מהירה להתחלה מדריך  

 
 
 שלך Kard Digital Gray -עובדות בסיסיות אודות ה 1.1

אם הקלפים מתלכלכים או נשרטים אתה יכול להשתמש בשני צדי הכרטיסים לתיקון צבע. דרך החור שבכרטיסים.העבירו את מחבר השרוך  , 
השתמש בתרסיס לניקוי חלונות לצורך קרקע קלה, ובמנקה שוחק עדין כגון ניתן לשטוף אותם ולשחזר אותם.  Barkeeper's Friend כדי להסיר 

מוצרי אין להשתמש בחומרי ניקוי על בסיס ממס. פגמים במשטח ולשחזר את המראה המט של משטח הכרטיס.  DGK מוסמכים מזוהים על ידי 
לבן )כגון בקרת רמות פוטושופ(-לבן משמשים לקביעת נקודות שחור-הכרטיסים בשחור קוד.תווית הסמכה ממוספרת באופן אישי ותיקון יעד למי  

אם רואים עיין בהוראות של תוכנת המדפסת או עריכת התמונות שלך. אם אתה משתמש בהן, או כדי לשלוט בפלט של מדפסת הצילום שלך.  
מידע מעמיק הרבה יותר בנושא זה שתשתקף השתקפויות.מקם את הכרטיס מחדש כך  ,WB במהלך פעולת DGK השתקפויות על משטח  
 .www.dgkcolor.tools ונושאי איזון צבע אחרים ניתן למצוא באתר
  
 מבוא קצר למושג איזון לבן 1.2
וג הסרט ועלבימי צילום הקולנוע נשלט איזון הלבן )איזון הצבעים( על ידי ס הוא תהליך של הסרת צילומי צבע חזקים מצילומים. )WB( איזון לבן  

ניתן היה להשיג סרט לאור יום ולתאורת טונגסטן תפקיד הצלם היה מוגבל לבחירת סוג הסרט הטוב ביותר לתנאים. ידי מעבדת הקולנוע.  
ברוב המקרים בנוסף, ניתן למקם מסנני איזון צבע מעל העדשה. )מקורה(. , WB מכונת הדפסת הצילומים החלה . במעבדת המיני התרחש  

כתוצאה מכך, מרבית צלמי הקולנוע לא היו מודעים לחלוטין וטכנאי המעבדה עשוי לבדוק גם את ההדפסים ולתקן את הצבעים. ,WB אוטומטית  
כדי להקל על הוא באחריותו הבלעדית של הצלם. WB כיום בצילום דיגיטלי אין סרט מיוחד ואין טכנאי מעבדה, ולכן .WB -לכל התהליך של ה  

יטליות יש איזון לבן אוטומטיהדברים, למצלמות הדיג  )AWB(, .עם זאת שעובד היטב בתנאים אידיאליים , AWB מציגה ביצועים גרועים בתנאים 
ברגע שצלמת תעבור מעבר לטלפונים של מצלמות ומצביעות פשוטות מסוימים, אפילו במצלמות הדיגיטליות המתקדמות ביותר לרזולוציה.  

זו הסיבה שהיא זקוקה לכלי צבע ון צבעים בחלק מהתצלומים שלה.ולצלם מצלמות, היא תבחין בבעיות באיז  DGK. 
  
 ?מהו קרד אפור דיגיטלי 1.3
Kard גריי הדיגיטלי )DGK( כלי - הוא פשוט, קל לשימוש, אולטרה  WB .כלי נייד וחסכוני  WB מורכב מאחד או סדרה של אובייקטים 

כל נייטרליים.  DGK כתוצאה מכך האור המוחזר מ בכל תנאי התאורה. מנוסח להיות ניטרלי באופן ספקטרלי - DGK הוא ייצוג נכון ומדויק של 
כדי לבצע פעולת שום דבר לא מתווסף, שום דבר לא מעוות ושום דבר לא נלקח ממנו. התכונות הפיזיות של האור המאיר את הכרטיס.  WB, 

באמצעות הפניה זו, המצלמה או תוכנת עיבוד ההודעה יכולים כהפניה. DGK -הצלם משתמש בפקדי המצלמה כדי לרשום את האור המוחזר מ  
 .לבצע תיקון מדויק של כל הצבעים בתצלום
  
 (JPEG עבור קלעי) מדריך להתחלה מהירה לאיזון לבן בהתאמה אישית במצלמה 1.4
להכיר את פעולות "איזוןהמותאם אישית במצלמה, תצטרך לעיין במדריך של המצלמה שלך ו WB-Custom כבסיס ל DGK -כדי להשתמש ב  

הגדר את המצלמה להגדרת לבן בהתאמה אישית".  WB .מקם את ה המותאמת אישית - DGK כך שהוא מואר באותו אור כמו הנושא שלך וצלם 
עברו על התפריט כדי עיין במדריך למצלמה כדי לראות כמה צריך למלא. וודא שכרטיס הכרטיס מכסה מספיק את מרכז המסגרת. אותו.  

תמונת הכרטיס להגדרת ה את ורלבח - WB .אתה יכול לשמור את צילומי ה המותאם אישית - WB .זכור, תצטרך ולהשתמש בהם בכל עת  
  .חדש ומותאם אישית בכל פעם שאתה נכנס לחדר אחר, האורות מתחלפים או שהשמש נכנסת מאחורי ענן WB לירות בצילום
  
בודמדריך להתחלה מהירה לאיזון לבן לאחר עי 1.5  (RAW Shooters עבור) 
ה יהיה עליך לצלם תמונה של הכרטיס בכל מצב תאורה שאתה נתקל בו. ,RAW לצילומי DGK -אם אתה משתמש ב - DGK אינו צריך להיות 

כשאתה מצלם חתונה, למשל, עבר דרך המיקום וצלם תמונה של ה בדיוק בפוקוס או במרכזו בתמונה שלך. - DGK או בכל אזור בבית, בכנסייה  
השתמש הושיט את הכרטיס מול עצמך כך שנדלק באותו האור כמו אזור העניין. בקבלה, שם אתה מצפה לצלם את מסיבת החתונה בהמשך.  

לאחר שתשלים את הצילום, חזור לתמונות ה עדשת זווית אז אתה יכול לראות איפה היית כשעשית את הזריקה. - רחבה - DGK שלך והגדר 
בחר נקודה בתמונת ונות.לכל סדרת תמ WB -את ה  DGK בתוכנה שלך כדי להיות הבסיס להגדרת איזון WB .ואז בחר את כל המותאם אישית  
 .התמונות שצולמו תחת תאורה זו והשתמש בתוכנה כדי לקבוע את הנקודה הלבנה עבור כולן
  
מסמך זה בשום דרך ללא הסכמתו המפורשת של הבעלים. קרד אפור דיגיטליכל הזכויות שמורות. אין לשכפל אף חלק מ  - דיגיטלית   זרימת תמונות  2011 - 2010 © , DGK  וצבע 
 .כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה .Digital Image Flow דיגיטלי מושלם בכל פעם הם סימנים מסחריים של

 


