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 اضشجبُ ثِ سا آى سَاًٌذ هی لَی ّبی سًگ اهب دّذ، هی خَاة خَثی ثِ ػوَهی ّبی سَطُ ثشای( Auto white balance) خَدکبس سفیذی سشاص

 یب Cloudy هثل – WB presets)  سفیذی سشاص دیطفشؼ حبالر ثیي اص اًشخبة ضوب، ػکبسی ضشایظ ثِ ثسشِ اسز هوکي ّوچٌیي. ثیبًذاصًذ

Daylight )سفبسضی سفیذی سشاصی اص سَاًیذ هی ضوب ضشایغی چٌیي دس. ثبضذ دضَاس ًیض (custom white balance )ُایي دس کِ ًوبییذ اسشفبد 

 ضذُ سَغیِ هغبلت اص ثسیبسی دس( هشخغ کبغز کوک ثِ سفیذی سشاص سٌظین) سفبسضی سفیذی سشاص اص اسشفبدُ. داد خَاّین آهَصش ضوب ثِ سا آى هغلت

 سَطُ یک اص  داسد ًبم Custom white balance کبًي ّبی دٍسثیي دس ٍ Preset Manual ًیکَى ّبی دٍسثیي دس سفبسضی سفیذی سشاص. اسز

 سًگ کشدى سشاص ثشای ایي اص دٍسثیي ثؼذا ٍ داسد لشاس سبى سَطُ کِ ًَسدشداصی ضشایظ ّوبى دس( کبسر یب کبغز سکِ یک) ثگیشیذ ػکس سفیذ یب خبکسششی

 سوبم ثبیذ کٌذ، سغیش ًَس اگش اسز، هٌبست ثبثز ًَس دس ػکبسی ثشای سکٌیک ایي اسز، ثبثز سفیذی سشاص ایي کِ آًدب اص. کشد خَاّذ اسشفبدُ سفیذ

 ٌّگبم سب سبصد هی لبدس سا ضوب ّوچٌیي ٍ کٌذ هی خَیی غشفِ ّب ػکس ٍیشایص صهبى دس سفیذی، سشاص سبصی سفبسضی. کٌیذ سکشاس اٍل اص سا هشاحل

 .دّیذ سطخیع سش دلیك سا ّب سًگ دٍسثیي، دطز LCD سٍی ّب ػکس ثشسسی

 .ًوبییذ اسشفبدُ ًیض سفیذ کبغز غفحِ یک اص سَاًیذ هی ّویطِ اهب ثبضٌذ، هی خشیذاسی لبثل سفیذی سشاص سٌظین ثشای هشخغ ّبی کبسر: َخِس

 :سفیدی تراز سازی سفارشی مراحل

 دّیذ لشاس سا کبغز1

 

 داضشِ یکسبًی ًَسدشداصی ضشایظ اغلی سَطُ ثب کِ دّیذ لشاس خَسی سا سفیذ یب سًگ خبکسششی کبسر یب کبغز ّب، سًگ سشیي دلیك ثِ دسشیبثی ثشای

 .دّیذ لشاس ثَد خَاّذ سَطُ کِ خبیی سا کبغز ًشیدِ ثْششیي حػَل ثشای. ثبضذ

 ثگیشیذ ػکس کبغز اص2

 

 ًطَد، ًَسدّی ًبکبفی یب صیبدی کِ ٍلشی سب. کٌیذ ػکبسی ثگیشیذ، سا اغلی ػکس خَاّیذ هی کِ خْشی ّوبى ثب آى اص ٍ کٌیذ دُش کبغز ثب سا کبدس حبل

 .ضَیذ خب ثِ خب دسشی فَکَس ثِ کِ ضَد ًیبص ضبیذ. ًذاسد اّویز صیبد هشخغ ػکس ایي ًَسدّی

 ثشٍیذ سفیذی سشاص سٌظیوبر هٌَ ث3ِ
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 سٌظیوبر دبییي ثِ ًیکَى ّبی دٍسثیي دس ایٌکبس ثشای. کٌیذ دیذا سا سفیذی سشاص سٌظیوبر لیسز ٍ ثشٍیذ دٍسثیٌشبى ػکبسی هٌَ ثِ کِ داسیذ ًیبص حبل

 هی دذیذاس کِ ّب گضیٌِ اص لیسشی دس کبًي ّبی دٍسثیي دس. کٌیذ اًشخبة سا preset Manual ٍ ثشٍیذ( white balance settings) سفیذی سشاص

 .ًوبییذ اًشخبة سا Custom White Balance ضَد

 کٌیذ اًشخبة سا سفیذی سشاص4

 

 دٍسثیي دس. ضَد اًشخبة سفیذی سشاص سب ثضًیذ OK سٍی دٍثبس ًیکَى دس. ضَد ثشگضیذُ سفیذی سشاص هشخغ ػٌَاى ثِ سب کٌیذ اًشخبة سا سفیذ کبغز ػکس

 اًشخبة لیسز اص سا Custom ٍ ثبصگشدیذ white balance سٌظیوبر غفحِ ثِ سذس ثضًیذ، Set to select the image سٍی ثبیذ اثشذا کبًي ّبی

 کَچکی ثخص سٌْب ، کٌین ثجز دیگش یبسٍضْبی ٍ ثشداسی فیلن ، ػکبسی هبًٌذ هخشلف عشق ثِ سا آى سَاًین ٍهی ثیٌین هی خَد چطن ثِ کِ ًَسی .کٌیذ

 خَسضیذ هبًٌذ هٌبثؼی اص ، اًشطی هخشلف ضکلْبی ثِ ثمیِ ٍ اسز دسیبفز لبثل هب چطن سَسظ ثخص ایي. داسد ٍخَد عجیؼز دس کِ اسز ٍسیؼی عیف اص

 ، اًسبى چطن کال کِ اًذ ضذُ سطکیل”Hue“  سذسیح ی هبیِ سًگ سشی یک اص ، ضًَذ هی ضبهل سا هشئی عیف کِ اهَاج ایي اص لسوز آى. هیشسذ هب ثِ

 سَخْی لبثل همذاس ثِ اسز هوکي سًگْب ایي سشکیت ًسجز. ثبضذ سجضهی ٍ لشهض ، سًگأثی سِ اص سشکیجی سفیذ سًگ. ثیٌذ هی سفیذ سًگ ثػَسر سا آى

 هگش ثیٌذ، هی سفیذ سا ّوِ ٍ کشدُ اغالح سا سغییشار ایي خَدکبس ثػَسر هغضاًسبى صیشا ضَد، ًوی سغیشار ایي هشَخِ اًسبى اهبچطن ، ضَد صیبد یب کن

 سا اغالحبر ایي سَاًٌذ ًوی ػکبسی دس ، سٌسَس یب فیلن ٍلی. سشاسز سفیذ یک کذام ًَس ضَد هطخع سب دّین لشاس ّن کٌبس همبیسِ ثشای سا ًَسّب آًکِ

 دسخالء سا سیبّی ضیء اگش کِ اسز اسشَاس اسبس ایي ثش خذٍل ایي. کٌٌذ هی اسشفبدُ سًگ دهبی خذٍل اص لزاػکبسبى ، دٌّذ اًدبم اًسبى هغض ّوبًٌذ

 .دّین هی ضیء ثِ داسدکِ حشاسسی هیضاى ثِ ثسشگی دسخطص ایي. کٌذ هی دسخطیذى ثِ ضشٍع ضیء آى دّین حشاسر

 (: White Balance)  سفیدی تراز

. سٍصاسز ًَس یب سفیذ ًَس هؼبدل k 5500 ثغَسیکِ. ثبضذ هی K ّن آى اخشػبسی ػالهز ٍ کٌٌذ هی هطخع( Kelvin) کلَیي همیبس ثب سا سًگ دهبی 

 هی کلَیي اسبس ثش آًْب دهبی ٍ ًَس هٌجغ ًَع ثیبًگش صیش خذٍل. اسز هشوبیل صسد اصدیبدًَس سوز ثِ سش دبییي ٍ آثی سًگ اصدیبد سوز ثِ آى اص ثبالسش

 .اسز هؼشٍف سفیذی سشاص اسشبًذاسد خذٍل ثِ کِ ثبضذ

 

. کٌیذ سجذیل یکذیگش ثِ سا ّب کلَیي ، سًگ فیلششّبیبغالح اص اسشفبدُ ثب ٍ کشدُ اًشخبة سا ًیبص هَسد فیلن ًَع ، خَد ًَسی هٌجغ ثب هشٌبست سَاًیذ هی ضوب

” White Balance“ ًَسسفیذ سؼبدل فْشسز اص اسشفبدُ ثب ٍ ًیسز فَق فیلششّبی اص ثْبسشفبدُ ًیبصی دیگش ، دیدیشبل ّبی دٍسثیي دیطشفز ثب اهشٍصُ

 هْشبثی، ًَسسٌگسشي،فالضبسشَدیَ،الهخ سٍص، ًَس هبًٌذ ًَس، هٌجغ ًَع اسز کبفی دیدیشبل دٍسثیٌْبی دس. کٌیذ ػکبسی ًَسی ّشضشایظ هیشَاًیذسحز
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 سشکیجی یب ٍ ، ًجَد دٍسثیي ًَسسفیذ سؼبدل فْشسز دس ضوب ًَس اگشهٌجغ. کٌیذ هطخع ًَسسفیذ سؼبدل فْشسز دس سا اثشی یب ٍ فشؼ دیص   حبلز سبیِ،

 سشاصسفیذی هخػَظ خبکسششی یب سفیذ خسوی دادى ًطبى ثب سذس کٌیذ، اًشخبة سا فشؼ دیص ثَد،حبلز هخشلف ّبی کلَیي ثب ًَسی هٌبثغ اص

 هی آى دس کِ اسز گشدیذُ اضبفِ ًَسسفیذ سؼبدل فْشسز ثِ ای گضیٌِ ّب دٍسثیي اص ثشخی دس الجشِ. ًوبییذ الذام ًَسسفیذ سؼبدل ایدبد ثشای ، ثْذٍسثیي

 :کٌیذ هی هطبّذُ دیدیشبل    ّبی دٍسثیي دس سا ًَسسفیذ سؼبدل اصفْشسز ای ًوًَِ صیش دس. ًوَد ٍاسد دسشی ثػَسر سا کلَیي دسخِ سَاى

 

 : ترازسفیدی تنظیم

 خَة ػکس یک ثشای دیدیشبل ّبی ّبیذٍسثیي کٌششل هْوششیي سشاصسفیذی سٌظین ّیسشَگشام، اص ثؼذ کِ اسز ایي ای حشفِ ػکبسبى ثیطشش ػمیذُ

 لشهض ًَس اص ثبالسشی دهبی ، آثی ًَس کِ ثذاًیذ اسز خبلت ٍلی ضَد، هی گیشی اًذاصُ ثبسًگص ًَس دهبی اهب ، داسد دهب ًیض ًَس ضذ گفشِ کِ ّوبًغَس. اسز

 7000 ثیي سًگی دهبی. هیطَد گیشی اًذاصُ K 11000 سب k 2000 اص سمشیجب کلَیي دسخِ ثِ سبثذ، هی هب دًیبی ثِ کِ ًَسی سًگی ،دهبی سٍص ّش دس. داسد

 عیف کِ ّسشٌذ 4000 سب 2000 ثیي سًگی دهبی اهب. ّسشٌذ ایٌوحذٍدُ دس سش آثی ّبی عیف کِ ضَد هی گشفشِ ًظش دس کلَیي»  سشد«  11000 سب

 کِ هیطًَذ گشفشِ ًظش دس سٍص ًَس ػٌَاى ثِ کلَیي 7000 سب4000 ثیي سًگی دهبی. ضًَذ هی گشفشِ ًظش دس کلَیٌوحذٍدُ ،»  گشم«  ایي دس لشهض ّبی

 ًَس. ضًَذ هی یبفز آفشبثی سٍصّبی دس سٍثبص ّبی دسسبیِ یب ،ٍ ثشفی ، آلَد هِ ، ثبساًی ، اثشی سٍصّبی دس سشد ًَس. ثبضذ هی آثی ٍ سجض ، لشهض اص سشکیجی

 غشٍة اص لجل سبػز دٍ حذٍد دٍثبسُ سذس ٍ داسد اداهِ آى اص ثؼذ سبػز دٍ سب حذاکثش ٍ ضذُ دهأغبص سذیذُ اص لجل اًذکی آفشبثی سٍصّبی دس ًیض گشم

 :ًوبیین هی هطبّذُ ًَس، سًگ دهبی ثشاسبس سا سشاصسفیذی فْشسز صیش ضکل دس. داسد اداهِ خَسضیذ غشٍة اص لجل دلیمِ سی حذٍد ثشای ٍ ضذُ ضشٍع

 

 دیدیشبل ّبی دٍسثیي سٌسَس اهب ، داسد سفبٍسَخَد کِ حبلی دس ، کٌین ًوی سَخِ فلَسسٌز ًَس ٍ سٌگسشي ًَس ٍ سٍص ًَس ّبی سفبٍر ثِ خیلی هب کل، دس

 ًَسّبی ثیطشش اهشٍصُ صیشا اسز، ضشٍسی غیش ، سًگ دهبی همذاس هغبلؼِ کِ اسز ایي خبلجذیگش ًکشِ. کٌذ هی ثجز سا آًْب خَد سًگی هَصاییکی فیلشش ثب

 دیگش اًَاع ثب سش سبدُ همبیسِ ثشای سًگی حشاسر دسخِ ػذد یک سٌْب ٍ ًذاسد ٍخَد سًگی حشاسر ثٌذی دسخِ اسشبًذاسد ثٌذی عجمِ دسخذٍل هػٌَػی

 هی حسبة ثِ عجیؼی ، سفیذ ًَس. داسد فبغلِ سفیذ ًَس اص سًگی خْز دسکذاهیي ٍ هیضاى چِ ثِ هَخَد ًَس کِ اسز ایي هْن ٍالغ دس. اسز ضذُ رکش

 اص کِ ّوبًغَس دٍسثیي ثبالًس ٍایز هٌَی. اسز سٍص اٍاسظ دس آفشبة ًَس ّوبى ، سفیذ سؼشیف اغل دس.  اسز کشدُ ػبدر ایٌغَس هب چطوبى صیشا ; آیذ

 ضشایظ اص یکی کِ اسز ایي سٍش سشیي سایح. هیذّذ ًطبى سفیذ ًَس غَسر ثِ سا هخشلف ضشایظ ًَس کِ دّذ هی اسائِ سٍضْبیگًَبگًَی دیذاسز اسوص

 ٍایز یب سشاصسفیذی دٍسثیي دس سشاصسفیذی. اسز سش سخػػی ّبی ضیَُ کِ داسد ٍخَد دیگشیْن سٍضْبی اهب. کٌیذ اًشخبة سا هٌَ فْشسز دس هَخَد ًَس

 هی اًذاصُ سا ًَس همذاس سٌسَسسٌْب.سٌسَس خَد ًِ آیذ هی سٌسَس خلَی فیلشش اص سًگ اعالػبر سوبم صیشا اسز سٌظین لبثل آسبًی دٍسثیٌجِ دس ثبالًس

 دیکسل ثِ دیکسل کبس ایي چَى کٌذ هی اضبفِ سا سًگ اعالػبر کِ آثیبسز ٍ سجض ، لشهض سًگْبی اص ضغشًح غفحِ یک ، Bayer سدیف سذس ، گیشد

 اص ای ّبهدوَػِ دٍسثیي ، کبسثشاى ساحشی ثشای. گشدد هی اًدبم دیدیشبل دٍسثیي داخلی گش دشداصش ثب ساحشی ثِ اعالػبسشًگ سجذیل ، ضَد هی اًدبم

 :اص ػجبسسٌذ هؼوَل ثغَس کِ دٌّذ هی  اسائِ سا سایح ثبالًس ٍایز سٌظیوبر
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Sunlight    :ضَد هی گفشِ ّن سٍص ًَس آى ثِ کِ ضَد هی ضبهل سا کلَیي دسخِ 5600-5400 کِ آفشبة. 

 Cloudy  :اسز آفشبة اص سش آثی کوی کِ ، اثشی. 

Shade   :ِاسز خَسضیذ ًَس اص سش ایأثی هالحظِ لبثل همذاس ثِ ثٌبثشایي. اسز آثی آسوبى صیش ثبص ّبی سبیِ آى اص همػَد کِ ، سبی. 

Tungsten  :دٍسثیي اص ثشخی دس. ّسشٌذ ًبسًدی ثِ یؼٌیوشوبیل گشم سًگ ثِ عجیؼشب کِ ، ثبضٌذ هی کلَیي دسخِ 3200 کِ ّسشٌذ سٌگسشي ًَسّبی 

 .ثبضذ هی  Incandescent آى ًبم ّب

Fluorescent   :دس سجضآثی سًگ یدبد ا ثبػث اغلت ٍ گسسشْبسز آًْب سًگی عیف ٍ داسًذ هشفبٍر حشاسسْبی دسخِ ، هْشبثی یب فلَسسٌز ًَسّبی 

 .ضًَذ هی سػَیش

Flash   :ضَد هی گشفشِ ًظش سٍصدس ًَس ّوبًٌذ کِ اسز ًظش هذ اکسششًبل ّبی فالش یب اسشَدیَ ّبی فالش ًَسّبی حبلز ایي دس. 

Custom   :سػَیشی اسبس ثش کِ اًذ کشدُ فشاّن ساًیض دسشی ثبالًس ٍایز اهکبى ّب دٍسثیي ثیطشش ، ًیسشٌذ لغؼی ثبال هَاسد اص یک ّیچ کِ آًدب اص ، 

 .کٌذ ثبالًس ٍایز ٍ آًٌَسسٌدی هجٌبی ثش سا ّب ػکس سوبهی کِ فْوبًین هی دٍسثیي ثِ

Auto یب AWB  :ِگیشد ًوی غَسر دلیمی اغالح ّشگض ،اهب هیذّذ سغجیك هخشلف ًَسّبی ثِ ًسجز سا خَد ، خَدکبس ضکل ثِ دٍسثیي حبلز ایي دس ک 

 .هیذّذ سا ًشیدِ ثْششیي هشفبٍر ّبیشًگی حشاسر دسخِ ثب ًَسی هٌبثغ ثَدى هخلَط ی ٌّگبهِ دس ثیطشش ٍ

 :نکته

 .داسد دخبلز آى دس ضخػی سلیمِ ثبص اهب ، اسز سَضیح اص ًیبص ثی ثبالًس ٍایز ّش اًشخبة 1-

 عیف ثَدى گسسشِ ثش ػالٍُ هْشبثی الهذْبی صیشا اسز، دضَاس ًسجشب کبسی ثبضذ فلَسسٌز ًَع اص هحیظ ًَس کِ ضشایغی دس ثبالًس ٍایز سٌظین 2-

.  ثبضذ داضشِ ػکبس ثِ هطکل ایي سفغ دس سَاًذ هی صیبدی کوک( ) RAW حبلز دس ػکبسی.ّسشٌذ ًیض هشفبٍسی سًگی ّبی حشاسر دسخِ داسای ، سًگی

 :باالنس وایت روشهای

 دس ثبالًس ٍایز ، هیذاًین کِ ّوبًغَس دسػکس خبکسششی سًگ اص اسشفبدُ. هیکٌین ثشسسی سا ثبالًس ٍایز سٌظین ثشای سٍضْبیی خالغِ عَس ثِ ایٌدب دس

 صهبًی ثشای. اسز لذم اٍلیي اهش، ایي سطخیع. داسد ػکبس ًیبص ٍ هَضَع ثِ الجشْجسشگی.ثبضذ هْن یب اّویز ثی سَاًذ ًوی ٍ اسز هشفبٍر ػکس یک

 دیگشی ٍ آى دسآٍسدى سًگیَدسسز هَضَع یک اص اسشفبدُ یکی. داسد ٍخَد آى دسسز ٍ دلیك سٌظین سضویي ثشای سٍش دٍ داسد ثبالًسبّویز ٍایز کِ

 اص ثخطی ایٌکِ آى ٍ ، داسد ٍخَد سبدُ حل ساُ یک ، داسیذ ػدلِ ضوب ٍ ثسیبسهْوبسز ثبالًس ٍایز کِ صهبًی ثشای اهب. اسز ثبالًس ٍایز دسشی سٌظین

 دس چٌبًکِ سٍش ایي. هجٌبداسیذ یک ، ػکس دشداصش هشحلِ ثشای سٍش ایي ثب کن دسز. ثسذبسیذ رّي ثِ سا اسز خٌثی سًگخبکسششی داسای کِ سا غحٌِ

 هی هثال.  خَسضیذ غشٍة غحٌِ یک هثال ، ًیسشٌذ خبکسششی ًمغِ داساییک ّب غحٌِ ّوِ لضٍهب الجشِ. داسد دسخطبًی ًشبیح کٌیذ ػکبسی RAW حبلز

 دلیك اغالح کْْویطِ ثبضیذ داضشِ ثیبد کلی ثغَس. کشد اسشفبدُ ثبالًس ٍایز یب ٍ دسسز ًَسسٌدی ثشای ًیض چوي سًگسجض یب ٍ آسوبى آثی سًگ اص سَاى

 ، فَالد ، ثشَى هبًٌذ داسد ٍخَد خٌثی خبکسششی لبثلیز ثب ثخطْبیی ػکبسی ّبی غحٌِ دس هشَسظ ثغَس اهب سبصد، ًوی هْیب سا خزاثی ًشیدِ سًگ

 .سفیذ سغح یک سٍی سبیِ ٍ هششاکوخبکسششی اثشّبی ، آسفبلز ، آلَهیٌیَم

 : سفید و خاکستری کارت 

 سبیِ دس کبسر ثبضیذ داضشِ سَخِ(ًَس دسّوبى سا هخػَظ خبکسششی کبسر اثشذا ، ثگیشین ػکس خَاّین هی کِ ًَسی ضشایظ ثب هغبثك سٍش ایي دس 

 ضبخع کِ ثبضیذ داضشِ سَخِ. هیسذبسین رّي ثِ یب کشدُ یبداضز سا ضبسش سشػز دیبفشگوَ اػذاد.هیکٌین ًَسسٌدی آى ثَسیلِ ٍ دادُ لشاس) ًجبضذ

 ًَسسٌح ضبخع. ًَسسٌدیویٌوبیین ٍ دادُ لشاس ًَس ّوبى دس سا خبلع سفیذ کبسر سذس. ثبضذ ٍسظ دس ثبیذ خبکسششی ثشایکبسر دٍسثیي، ًَسسٌح

 یک سذس. اسز ثَدُ غحیح کبهال هب ًَسسٌدی کِ داسد آى اص ًطبى هیذّذکِ ًطبى ثیطشش سا ًَسسٌدی اسشبح،   3/2 یب 2  اسشبح حبلز ایي دس دٍسثیي

 ثِ ثبالًس ٍٍایز ًَسسٌدی ثشای هشخغ ػکس ػٌَاى ثِ سا ػکس ایي ، دسشی ثبالًس ٍایز حبلز دس دٍسثیي هٌَی اص ٍسذس گشفشِ سفیذ کبسر اص ػکس

 دٍثبسُ ًَس، آى ثشای سا فَق هشاحل ثبیذ کشد سغییش ًَسی اگشضشایظ لزا. گیشین هی ًَسی ضشایظ ّوبى دس سا ػکسْب ثمیِ سذس. هیٌوبیین هؼشفی دٍسثیي
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 اثضاسهَخَد اص اسشفبدُ ثب سا آى ثبالًس ٍایز ٍ ًَس ، ػکس دشداصش هشاحل دس سذس ٍ گشفشِ هَضَع اص کبسسخبکسششی ثب ػکس یک ایٌکِ دٍم. دّین اًدبم

 هوکي غیش داسد،ػوال سشػز ثِ احشیبج ایٌْبکِ هبًٌذ ٍ خجشی ، عجیؼز ػکبسی ثشای سٍش ایي کِ کشد اضبسُ ًیض ًکشِ ایي ثِ ثبیذ. هیکٌین اغالح

 .هیجبضذ

 :رنگ جدول از استفاده

 دس سب دّین سغییش سا چیض ّوِ اگش.ضًَذ سػحیح.اسز هبى دلخَاُ آًچِ سًگْب ، دشداصش دس کلیک چٌذ ثب سٌْب کِ ًیسز ساحشی ایي ثِ چیض ّوِ ّویطِ 

 دضَاسسش،هطکل هسبلِ ایي ثش ػالٍُ. ًجبضذ ضوب هیل ثب هغبثك ّب سًگ کْجؼضی ضَد هی اهش ایي ثِ هٌدش ، کٌذ حشکز سًگ یک خْز

Metamerism ّووشفبٍر ثب دیگشی ًَس صیش اهب آیٌذ هی ًظش ثِ  ، ًَس یک دس سًگ دٍ دّذکِ هی سخ صهبًی دذیذُ ایي.داسد ثیٌیَخَد دٍگبًِ یب 

 ًبة ٍ خبلع سًگ ثجز دًجبل ثِ کِ صهبًی ، ایٌوطکل حل ثشای. آیذ هی دیص خیَُ ثخبس ًَسّبی ٍ فلَسسٌز ًَسّبی ثب دذیذُ ایي ػکبسی دس.ّسشٌذ

 اص ػکبسی ، الذام اٍلیي. اسز ثشخَسداس اٍلَیز اص ٍالؼی سًگْبی ثجز کِ ّب دبسچِ اص یب هؼوبسیذاخلی یب دکَساسیَى اص ػکبسی هبًٌذ ّسشیذ ًَس عیف

 سوبم کِ اسز هَثش صهبًی سًگی اصخذٍل اسشفبدُ کِ اسز ایي سَخِ لبثل ًکشِ. سبثذ هی هَضَع ثِ کِ اسز ًَسّبیی ّوبى سبثص سحز خذٍلشًگی یک

 ثشای صیبدی سَاًبیی چطن صیشا ، ًیسز هطبّذُ لبثل چطن ثب دالیل ایي ّوِ اهب. صیبداسز اهش ایي دالیل. ثبضذ ضذُ ًَسدشداصی یکسبى ًَس یک ثب غحٌِ

 ثب آى اص دیگشی ٍثخص ضذُ سٍضي دٌدشُ سٍص ًَس ثب سوز یک اص کِ ثبضذ اسبلی ، ػکبسی اگشغحٌِ.داسد سا ّب سًگ دس ضذُ سغییشاسبیدبد ثب اًغجبق

 سٌسَس اهب ثیٌذ هی سفبٍر اًذکی هیبى ایي دس. هیذّذ سطخیع هشفبٍسشا هٌجغ دٍ ایي ضوب چطوبى ثبضذ، ضذُ ًَسدذاصی هػٌَػی ًَسّبی اص اسشفبدُ

 .ثبضذ کلَیي 3000 سب حذاکثش هیشَاًذ اخشالف ایي هیذّذکِ سطخیع سا سفبٍر دلیمب دٍسثیي

 :رنگی جدول از استفاده روش 

 ّبی هشثغ ثش ػالٍُ ، دیگش عشف ٍدس ضَد هی اسشفبدُ دٍسثیي کشدى کبلیجشُ ثشای آى اص کِ اسز سًگی هشثغ 24 ثش هطشول چبسر کبلش عشف یک 

 کبلش یک اص ای ًوًَِ صیش دسضکل.داسد ٍخَد ًَسسٌدی غحز ثشسی سیبّجشای سب سفیذ اص هشثغ سدیف یک ، سفیذی سشاص سٌظین هخػَظ خبکسششی

 :هیکٌیذ هطبّذُ سا چبسر

 

 ضوب دٍسثیي ًوبیبة فضبی کل کِ ًیسز هْن. لشاسدّیذ  کبدس دس سا چبسر کبلش سذس ٍ ًوَدُ ثٌذی سشکیت سا ػکس ثبیذ اثشذا اثضاس، ایي اص اسشفبدُ ثشای

 ایٌکِ ًِ داسد، سَطُ ثب ّوسبى ضشایغی کِ گیشد لشاس هحلی دس چبسر کبلش ایٌکِ ٍ داسًذ کبدسلشاس دس ّب هشثغ سوبهی   کِ ضَیذ هغوئي فمظ کٌذ، دش سا

 غحیحی عَس ثِ ّن ػکس ٍ چبسسجشبثذ کبلش سغح ثِ یکٌَاخشی ٍ یکسبى عَس ثِ ًَس ثبضیذ داضشِ دلز ّوچٌیي. ثبضذ سػَیش ّبی لسوشسبیِ دس

 اص چکبى لغشُ اثضاس ثب سذس. ًوبییذ ثبص فشَضبح دس سا ػکس سذس. ًیسز ػکسوْن ثَدى ٍاضح اسز رکش ثِ الصم.ثبضذ ضذُ فالضوششی یب ًَسسٌدی

 اضشجبُ ثِ ٌّگبهؼکبسی سا سشاصسفیذی ضوب اسز هوکي گبُ. ثبضٌذ افضاس ًشم یکذیگشدس اص اًذکی اخشالف ثب ثبیذ همبدیش.  گیشیکٌیذ ًوًَِ سًگی خذٍل

 خبکسششی هشثغ سٍی ثش چکبى لغشُ ثب اسز کبفی سٌظیوششاصسفیذی ثشای ، کٌیذ اغالح کبهذیَسش دس سا سػبٍیش سًگ ثؼذا ثخَاّیذ یب ٍ ثبضیذ کشدُ سؼییي

. گشدد کیفیز افز یب ٍ هطکل دچبس سػَیش ایٌکِ ثذٍى ثجخطیذ سشی گشم یب سشدسش ّبی هبیِ سًگ ثْشػبٍیش، سَاًیذ هی حشی.  کٌیذ کلیک ، خٌثی

 گشفشِ سػبٍیش سوبهی ، چبسر کبلش اص اسشفبدُ غَسر دس. ایذ کشدُ سؼییي سا دٍسثیي سفیذی سشاص ػکبسی اص لجل اًگبس کِ اسز ای گًَِ ثِ کبس ایي ًشیدِ

 .ایذ کشدُ ػکبسی اسشبًذاسد ضوب صیشا کٌٌذ، هی یکسبًیبسائِ ًَس ٍ سًگ ، هخشلف ّبی دٍسثیي سَسظ ضذُ
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 Expodisc از استفاده

 کٌین ػکبسی خَاّین هی کِ ای غحٌِ اصّوبى سذس ٍ ثٌذین هی لٌض سٍی سا آى سشاصسفیذی سٌظین ٌّگبم. ثبضذ هی لٌض فیلشش یک اثضاسّوبًٌذ ایي  

 اص اسشفبدُ ثب سذس.  ثبضذ هی اسشبًذاسد خبکسششی سػَیش یک آهذُ دسز ثِ سػَیش ٍ ػجَسهیذّذ خَد اص سا ًَس فمظ اثضاس ایي.  گیشین هی ػکس یک

 سا اثضاس ایي اص ای ًوًَِ دسضکلضیش. کٌذ سٌظین ًَسی ضشایظ ایي عجك سا ثؼذی ّبی ػکس کِ هیکٌین سؼشیف دٍسثیي ثشای ثبالًس دسشیَایز سٌظین

 :کٌیذ هی هطبّذُ

 

 


