
Per què les meves fotos es veuen diferents en Photoshop?

En general, una manca de coincidència de colors, és degut a una configuració incorrecta del perfil de color
o un perfil de monitor danyat. Per exemple, una foto ProPhoto RGB erròniament representada com sRGB
es mostrarà com a desaturada i plana.

Aquest és un ProPhoto RGB foto mostra correctament com ProPhoto RGB:

Aquest és un ProPhoto RGB foto mostra incorrectament com sRGB:

En primer lloc, comprova la configuració de color. En Photoshop, aneu al menú Edició> Configuració de
color per veure aquest quadre de diàleg.



L'espai de treball RGB és de la seva elecció, però el que vostè triï, el tindrà d'establir en les preferències
d'editor extern de Lightroom al quadre de diàleg Exportar. Arribarem a això en un moment. [Quin espai de
color a utilitzar és un tema per un altre tutorial!].

En seleccionar "Mantenir perfils incrustats" i / o control de Preguntar a l'obrir" de Diferències de perfil en
aquest mateix diàleg ajudarà a evitar qualsevol desajust perfil.

"Mantenir perfils incrustats" li diu a Photoshop per utilitzar el perfil incrustat a l'arxiu, independentment de si
coincideix amb el teu espai de treball habitual. "Preguntar a l'obrir" de Diferències de perfil mostra un
quadre de diàleg d'advertència quan el perfil incrustat no coincideix amb el seu espai habitual de treball, i li
demana que el que ha de fer.

També cal establir la configuració d'editor extern al quadre de diàleg Preferències de Lightroom. El més
senzill és utilitzar el mateix espai de color que ha triat en Photoshop.

Vostè també voldrà comprovar l'espai de color que useu al quadre de diàleg Exportar, i de nou, escolliu el
mateix espai de color per les fotos que es van a obrir en Photoshop.

Sempre i quan el seu Photoshop i Lightroom tinguin els ajustaments de color, o si ha establert Photoshop
per utilitzar un perfil incrustat, les fotografies han de coincidir entre ambdós programes. Altres
discrepàncies quan els ajustaments de color coincideixin, pot ser degut a un perfil de monitor danyat o
incorrecte.


