Us de perfils de cà mera a Lr Clà ssic CC 7.3
Si heu actualitzat Adobe Lightroom Classic Creative Cloud 7.3 i Camera Raw 10.3, el procés de X-Rite
ColorChecker ha canviat lleugerament. Els perfils de la càmera a Adobe Lightroom Classic CC es poden trobar a
la part superior del plafó Bàsic. Els usuaris poden accedir als perfils a través del "Navegador de perfils". En
versions anteriors de Lightroom, es desplaçaria cap avall al panell de Calibració de Càmera al mòdul de Revelar
per localitzar el vostre perfil personalitzat.
Ús de perfils de càmera a Adobe Lightroom Clàssic CC 7.3:
Per començar, instal·leu el software de Calibració de Càmera. També s'instal·la un complement per a Lightroom
si encara no ho heu fet.
A continuació, feu una foto que inclogui el ColorChecker passaport, e importeu la imatge a Lightroom...

Trieu Fitxer > Exporta amb Preset > Passaport ColorChecker, per accedir al complement Lightroom per al
software de calibració de càmera. Aquest plugin automatitza la major part del procés per fer un perfil de
càmera personalitzada.

Ara trieu un nom per al vostre perfil. Feu-lo tan descriptiu com sigui possible. Prefereixo escriure el model de
càmera que estic perfilant i el nom del lloc o característica de il·luminació.

Nota a l'extrem superior esquerre de la finestra, una barra de progrés mostra que el perfil s'està creant. Durant
aquest procés, el fitxer RAW es processa en un fitxer DNG. A continuació, es troba el ColorChecker i el
programari combina cadascun dels objectius de 24 colors. Finalment, avalua el que ha gravat el fitxer i crea un
perfil de càmera que permet que els arxius RAW que es disparin a la càmera es mostrin amb la màxima precisió
possible, preparats per al processament una vegada que s'apliqui el perfil de la càmera.
Aquí és on comença la diferència
Una vegada que s'ha creat el perfil, el complement informarà que ha finalitzat. A continuació, Lightroom s'ha de
tancar i reiniciar. Qualsevol perfil creat mentre Lightroom està obert no es pot veure fins que es reinicia de nou
el programa.

El perfil de la càmera es pot seleccionar al navegador nou del perfil a la part superior del Panell Bàsic dins del
Mòdul de desenvolupament.

Feu clic al menú desplegable i seleccioneu Buscar.

Ara podeu ubicar el menú desplegable Perfils.

Quan seleccioneu el perfil personalitzat, s'aplicarà a aquesta imatge en brut.
Finalment, feu clic a tancar per tornar al Mòdul de desenvolupament.

Torna al flux de treball familiar

A continuació, agafeu el compta gotes i seleccioneu el segon pegat (Gris 16%) al ColorChecker. Aquesta acció
farà que el fitxer sigui neutral. El perfil i l'equilibri neutre o blanc són dues accions separades. Fins i tot si heu
realitzat un ajust de blanc a la càmera, assegureu-vos de tornar a equilibrar-lo després d'aplicar el perfil
personalitzat.

Per aplicar aquesta configuració a diversos fitxers, seleccioneu-los amb el fitxer corregit escollit primer i després
premeu "Sincronització" a la part inferior dreta del mòdul de desenvolupament. Després de la configuració de
sincronització, apareixerà un quadre de diàleg que anul·larà la selecció de tots els ajustos de balanç de blancs
per aplicar el perfil de càmera personalitzat i el nou ajust blanc a tots els fitxers seleccionats.
Gaudeix del contingut que s’ofereix a la pàgina del producte ColorChequer Passport...

