
Czym charakteryzuje się monitor 
do pracy z kolorem?

Jakie środowisko pracy jest 
najbardziej optymalne?

Jakie są optymalne ustawienia 
oprogramowania do retuszu 
i sterownika drukarki?

Zrozumieć cyfrową 
fotografi ę
Poradnik EIZO



Cyfrowa fotografi a stanie się lepsz

Cyfrową fotografi ą można cieszyć się na wiele sposobów...

Wyświetlanie zdjęć na nie mniej niż optymalnych monitorach to pewnego rodzaju loteria...

Można zdjęcia wydrukować. Można stworzyć album.

Można opublikować je w sieci
w serwisach wymiany zdjęć lub na blogu.

Można oglądać je na cyfrowej ramce
lub ekranie telewizora.

Barwy mogą się mocno różnić podczas wyświetlania na różnych 
monitorach lub urządzeniach.

Kolory po wydruku różnią się od wyświetlanych na ekranie, zmuszając 
do kolejnych zmian ustawień i wykonania wielu próbnych wydruków.
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zązą zabawą – począwszy od dzisiaj.

By mieć z fotografi i jeszcze więcej radości...

Im wcześniej zdasz sobie sprawę, jak ważny jest monitor, tym lepiej...

W tradycyjnej fotografi i, barwy uzyskane na podglądzie kliszy są kolorami referencyjnymi zdjęcia. Jednakże w fotografi i cyfrowej, 
reprodukcja kolorów na wyświetlaczu LCD aparatu, monitorze komputera i podczas druku, często się różni. Będziesz mieć znacznie 
więcej radości z cyfrowych zdjęć, kiedy zdasz sobie sprawę z faktu, że monitor komputera powinien być odpowiednikiem podglądu 
kliszy, tzn. urządzeniem referencyjnym.

Nawet najlepsze zdjęcie można popsuć edytując go 
na nieodpowiednim monitorze. Retusz fotografi i 
na nieoptymalnym wyświetlaczu doprowadzi 
do sytuacji, w której wprowadzone korekty okażą 
się błędne.

Bardzo

...Powinieneś używać monitora przystosowanego do wyświetlania fotografi i tak,

by dokonywać poprawnych korekt.
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Zdjęcie Retusz i kontrola koloru na ekranie monitora

Zdjęcie Wywołanie Sprawdzanie kliszy w podświetlarce Odbitka

Druk na drukarce atramentowej

Kolor
referencyjny
w podświetlarce!

Monitor
wyświetla kolor
referencyjny!

Więcej informacji na następnej stronie 



Czym charakteryzuje się monitor o

Monitor powinien mieć przestrzeń barwną zgodną co najmniej ze standardem sRGB

i być w stanie poprawnie wyświetlać dane z jej zakresu.

Odpowiedź 1:

Właściwa przestrzeń barw

By poprawnie interpretować 
dane z aparatu 
fotograficznego, niezbędne 
jest użycie monitora 
poprawnie wyświetlającego 
barwy przynajmniej 
z przestrzeni sRGB.

Monitor z przestrzenią 
barw równą Adobe RGB 
jest NAJLEPSZYM 
rozwiązaniem.

     dane sRGB   dane Adobe RGBy
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Adobe® RGB

sRGB

Pracują głównie w przestrzeni sRGB

Kompaktowy, cyfrowy aparat fotograficzny Cyfrowa lustrzanka

Umożliwiają robienie zdjęć zarówno
w przestrzeni sRGB, jak i Adobe RGB

Zdjęcia z cyfrowych aparatów fotografi cznych często zapisywane są w przestrzeni barw zgodnej ze standardem sRGB. Przykładowo...
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dpdpowiedni dla cyfrowej fotografi i?

Brak przebarwień lub pomijania barw.

Możliwość dokładnego odtworzenia gradacji kolorów.

Odpowiedź 2:

Płynne przejścia tonalne

Gradacja jest wykorzystywana w fotografi i do odwzorowania odcieni barw i wrażenia głębi.
Monitor, w którym występuje problem przebrawień lub pomijania wyświetlania niektórych odcieni, nie jest w stanie poprawnie 
odwzorować ważnych detali takich, jak kontrast czy wrażenie głębi. By poprawnie wyświetlić zdjęcie, potrzebny jest monitor z poprawnym 
odwzorowaniem gradacji barw i kontrastu, bez przebarwień, paskowania skali szarości lub zlewania się odcieni.

Problemy występujące na monitorach z niepoprawnym odwzorowaniem gradacji braw

Zlewanie się odcieni 

skali szarosci

Na skali szarości

można zaobserwować

przebarwienia odcieni

(Przykładowe zdjęcie)

to tak…

Występują przebarwienia, jak 
i braki w wyświetlanej gradacji 
barw oraz zlewanie się części 
odcieni.



Czym charakteryzuje się monitor o

Monitor powinien udostępniać szerokie możliwości regulacji jasności i odcieni tak,

by jak najbardziej zbliżyć wyświetlany obraz do uzyskiwanego na wydruku.

Odpowiedź 3:

Precyzyjna regulacja

Uzyskanie jak najbardziej zbliżonego do rzeczywistości odwzorowania bieli papieru (jasności i odcienia) pozwoli na uzyskanie dużej 
zgodności obrazu wyświetlanego na monitorze z efektem uzyskanym na wydruku. Z tego powodu, niezbędne jest, by monitor udostępniał 
szerokie możliwości regulacji jasności i odcieni tak, by jak najbardziej zbliżyć parametry wyświetlania do otrzymywanych na wydruku.

[Idealne środowisko pracy]

Monitory EIZO pozwalają na szeroką regulację jasności i odcieni.

Z EIZO, 

Trzy elementy niezbędne do uzyskania na monitorze
bieli zbliżonej do bieli papieru.

(1) Regulacja jasności(1) Regulacja jasności

(2) Regulacja temperatury barw(2) Regulacja temperatury barw

(3) Dokładność odwzorowania gradacji barw(3) Dokładność odwzorowania gradacji barw

Wiele monitorów LCD nie jest przeznaczonych do edycji fotografi i,Wiele monitorów LCD nie jest przeznaczonych do edycji fotografi i,
lub ma ograniczenia skali dostępnych regulacji jasności i temperaturylub ma ograniczenia skali dostępnych regulacji jasności i temperatury
barw. Pamiętaj o tym, wybierając monitor LCD do cyfrowej obróbki zdjęć.barw. Pamiętaj o tym, wybierając monitor LCD do cyfrowej obróbki zdjęć.

UWAGA: Charakterystyki wyświetlania gradacji barw zależą od monitora i nie mogą być regulowane.
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(1) Regulacja jasności

(2) Regulacja temperatury barw

(3) Dokładność odwzorowania gradacji barw

Wiele monitorów LCD nie jest przeznaczonych do edycji fotografi i,
lub ma ograniczenia skali dostępnych regulacji jasności i temperatury
barw. Pamiętaj o tym, wybierając monitor LCD do cyfrowej obróbki zdjęć.

dpowiedni dla cyfrowej fotografi i?

Uzyskaj jeszcze wyższą dokładność! Dokonaj regulacji parametrów wyświetlania monitora 
wykorzystując specjalizowane urządzenia i oprogramowanie.

By uzyskać jeszcze wyższy poziom dokładności regulacji parametrów wyświetlania monitora, zalecamy wykorzystanie specjalnego sprzętu 
(kolorymetru lub spektrofotometru) oraz specjalnego oprogramowania do kalibracji, bazującego na uzyskanych wynikach pomiarów 
wzorców.

Dokładne regulacje czynią możliwym 
precyzyjne odwzorowanie zapisanych 
na zdjęciu informacji!

Przykładowe urządzenia 
pomiarowe

Dla druku zdjęć zalecamy przy kalibracji
korzystanie z następujących wartości 
docelowych.

Przykładowe urządzenia do pomiaru 
parametrów wyświetlania monitora

Jasność: 80 do 100 cd/m2 (kandeli/m2)

Temperatura barwowa bieli: 5000 to 6500 K 

(Kelvinów)

Jakkolwiek możliwa jest dokładna regulacja parametrów wyświetlania monitora z wykorzystaniem specjalizowanego sprzętu 
i oprogramowania, to...

Niektóre monitory mają ograniczenia 
możliwego poziomu dokładności 
regulacji.

Wyniki regulacji mogą się różnić w zależności od 
osoby, która je przeprowadzała lub pory dnia, 
w której zostały wykonane.

Niezbędna jest znajomość sprzętu i oprogramowania 
oraz odpowiednia ilość czasu do wykonania 
regulacji.

Ale..?
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Ale…?
Ale jak to??

Uh-uh.
Nie dam 
rady…

Pozwól sobie pomóc
Rekomendowany zestaw EIZO

Zestaw EIZO EasyPIX składa się z urządzenia pomiarowego i prostego w użyciu oprogramowania.

Użycie go w połączeniu z obsługiwanym monitorem LCD EIZO pozwala w prosty sposób uzyskać 

optymalne parametry wyświetlania dla obróbki cyfrowej fotografi i.

INFORMACJA: Oprogramowanie można pobrać bezpłatnie z witryny www EIZO. Możliwa jest regulacja parametrów wyświetlania 

tak, by dopasować je do wydruku, nawet bez użycia urządzenia pomiarowego.

Więcej informacji znaleźć można na stronie:
http://www.eizo.com/global/products/
accessories/fl exscan/easyPIX/index.html



Zgodność kolorystyczna obrazu wyświetlanego i w

Sprawdzenie i retusz na 
monitorze sRGB

Sprawdzenie i retusz
na monitorze
szerokogamutowym

Sprawdzenie i retusz
na monitorze
szerokogamutowym

Retusz na monitorze sRGB
Podczas wyświetlania obrazu
szerokogamutowego na monitorze sRGB nie 
jest możliwe uzyskanie zgodności
kolorystycznej, gdyż obraz zawiera kolory 
wykraczające poza zakres możliwy do 
wyświetlenia przez monitor sRGB.

Zdjęcie
w Adobe RGB

Plik dostarczony 
w Adobe RGB

Plik dostarczony w sRGB

Zdjęcie w sRGB

Zdjęcie w formacie Raw

Dane Raw

Dane w Adobe RGB

Dane sRGB

Klik!

Start !

Dla
początkujących
Dane:

sRGB

Monitor:

sRGB

Dla średnio-
zaawansowanych
Dane:

sRGB

Monitor:

Szerokogamutowy

Dla średnio-
zaawansowanych
Dane:

Adobe RGB

Monitor:

Szerokogamutowy
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wydruku – Monitor i oprogramowanie do retuszu

Mały samouczek dla posiadaczy monitorów

Unifikacja do sRGB to najbezpiecznejsza droga.
Również uzyskanie zgodności z wydrukiem jest łatwe.
Najprostsza metoda, to standaryzacja wszystkich elementów: aparatu, monitora, drukarki oraz oprogra-
mowania do retuszu do pracy w przestrzeni sRGB. Pozwala to na robienie zdjęć, wyświetlanie oraz 
wydruk bez obaw o przestrzenie barwne każdego z użytych urządzeń.

Podczas pracy w przestrzeni Adobe RGB – znacznie szerszej niż sRGB – niezbędna jest kalibracja 
monitora za pomocą urządzenia pomiarowego.
Przy prawidłowych ustawieniach oprogramowania do retuszu, możliwe jest uzyskanie doskonałych 
kolorów, których wyświetlenie w przestrzeni sRGB nie jest możliwe.

Monitory szerokogamutowe pracujące w przestrzeni Adobe RGB wymagają precyzyjnej regulacji 
z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych oraz specjalnego oprogramowania. Regulacja parametrów wyświe-
tlania wymaga wiedzy oraz czasu.

Prostą do przeprowadzenia regulację parametrów wyświetlania szerokogamutowych 
monitorów EIZO zapewnia zestaw „EIZO EasyPIX”.

By właściwie wyświetlić szczegóły, należy zapewnić 
dokładne odwzorowanie danych sRGB.

Poza sRGB － przestrzeń „Adobe RGB”!
Uważać jednak należy na obrabiane dane.

Mały samouczek dla posiadaczy monitorów

By pracować z danymi sRGB, monitor musi umożliwiać wyświetlanie tej 
przestrzeni. Uważać należy podczas pracy z monitorami o węższej lub 
znacznie szerszej przestrzeni barwnej. Wiele z monitorów LCD EIZO jest 
wyposażonych w predefiniowany tryb pracy sRGB. Pozwala to jednym 
naciśnięciem przycisku przełączyć szerokogamutowy monitor w tryb 
wyświetlania przestrzeni sRGB.

Więcej informacji znajduje się na stronie 6.

Używając monitora szerokogamutowego niezbędna jest regulacja parametrów wyświetlania lub zmiana 
ustawień narzędzia do retuszu nawet, jeżeli aparat cyfrowy pracuje w przestrzeni sRGB. Nawet delikatne 
regulacje pozwolą na poprawienie zgodności kolorystycznej obrazu i wydruku.

Klik!
Klik!

Klik!
Klik!

Klik!
Klik!

Klik!
Klik!

podobnego…

Poprawny
obraznienaturalny

obraz

Still
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u..!

Ale co
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Przełączanie
pojedynczym
przyciskiem
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Monitor sRGBMonitor szerokogamutowy

 Szczegółowe informacje o produkcie i ustawieniach oprogramowania do retuszu dostępne są na witrynie internetowej EIZO pod adresem:
http://www.eizo.com/global/products/accessories/fl exscan/easypix/index.html



Idealne otoczenie do pracy z cyfrowymi zdj

Kluczowe elementy to:

 „oświetlenie zewnętrzne”, „oświetlenie sztuczne”

oraz „kolory otoczenia”
Wydruk – odmiennie od monitora emitującego światło o stałej jasności – może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od oświetlenia, przy 
którym jest oceniany. Aby uzyskać zgodność kolorystyczną obrazu wyświetlanego na monitorze oraz wydruku niezbędne są stałe warunki 
oświetleniowe w miejscu pracy (np. zasłaniając dostęp światła dziennego) tak, by oglądać wydruki zawsze w tych samych warunkach.

Tak!
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Dossskonale!

Urrg..

A jak tutaj?

Tutaj

Wowalejasno..!

jęciami? Wbrew pozorom to bardzo ważne.

Punkt 1: Światło otoczenia

Utrzymuj stały poziom jasności i koloru światła eliminując światło otoczenia (np. słoneczne) tak,
by zawsze oceniać kolor na wydruku w tych samych warunkach.
Zadbaj również o takie ustawienie monitora,
by światło nie padało bezpośrednio
na ekran.

Punkt 2: Odbicia

Jasne ściany lub podłogi o żywych kolorach mogą się odbijać od ekranu
monitora utrudniając prawidłową ocenę koloru. W pracowni postaraj się
używać jasnych mebli oraz – by uniknąć refl eksów – wybierz
neutralne kolory dla pokrycia ścian i podłogi.

Punkt 3: Oświetlenie do oceny kolorystycznej

Podczas oceny kolorystycznej wydrukowanych obrazów, zalecamy stosowanie jednego z poniżej wymienionych źródeł światła, 
aby jak najlepiej zgrać jego parametry z parametrami wyświetlania monitora.

Punkt 4: Ustawienia wyświetlania zgodne z otoczeniem

Ostatecznie, po ustawieniu parametrów wyświetlania monitora do warunków
panujących w pracowni, możliwe jest uzyskanie dużej zgodności kolorystycznej
obrazu oraz wydruku.

N-EDL ... AAA Kolor bieli w pogodny dzień

N-SDL ... AA Kolor bieli w pogodny dzień

ENW, EN-Z ... Kolor bieli w dzień

Część oznaczająca kolor światła i długość fali.

N-EDL

Zalecane:



Autoryzowany dystrybutor produktów EIZO w Polsce:
Alstor sp. j., ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, tel. (022) 510 24 00, www.eizo.pl, eizo@eizo.pl
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Istnieje jeszcze wiele innych zagadnień dotyczących 
cyfrowej fotografi i. Jak pracują profesjonaliści?

Profesjonaliści również zmagają się z problemami dotyczącymi uzyskania zgodności kolorystycznej obrazu wyświetlanego na monitorze 
z wydrukiem na papierze.
Zarówno fotografi cy, jak i drukarze inwestują swój czas i pieniądze, by uzyskać zgodność obrazu z wydrukiem. Jednym z podstawowych 
narzędzi jest kalibracja oraz używanie profi li barwnych dla monitora oraz drukarki na równi z użyciem zaawansowanego oprogramowania 
takiego, jak Adobe Photoshop, by poprawnie wyświetlać i drukować materiały.

Jeżeli oprogramowanie dostarczane

z aparatem nie posiada funkcji symulacji 

druku, przeprowadzanie konwersji kolorów 

nie daje odpowiednio dokładnych 

rezultatów, nawet przy wykorzystaniu profili 

ICC. Ponadto, dokładne regulacje koloru nie 

są możliwe z użyciem funkcji sterownika 

drukarki, ponieważ na ich działanie mają 

wpływ indywidualne charakterystyki 

każdego urządzenia.

Wydruki wykonane z użyciem tuszy 

barwnikowych często zmieniają swój 

wygląd po wyschnięciu. Tusze 

pigmentowe umożliwiają ocenę kolorów 

praktycznie zaraz po wydruku.

Symulacja wydruku na 
ekranie z użyciem profili 
barwnych

Luminance: 80 to 120 cd/m2 (match the luminance of the light box)
Color temperature: 5000K
Jasność: 80 do 120 cd/m2 (zgodna z jasnością podświetlarki)
Temperatura barw: 5000K

Jasność: zmiennaJasność: zmiennaAdobe Photoshop
Regulacja obrazu z użyciem kalibratora Profesjonalna lampa fulorescencyjna D50

Tworzenie profilu ICC dla każdego arkusza testowego z użyciem

urządzenia pomiarowego

Drukarka z tuszami pigmentowymi

Monitory LCD EIZO na całym świecie wybierane są zarówno przez wymagających amatorów, jak i zawodowców profesjonalnie 
pracujących z kolorem.


