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RAW vaizdų apdorojimo, peržiūros ir redagavimo programinė įranga

„Digital Photo Professional“
Ver. 4.7

naudotojo vadovas

Šio naudotojo vadovo turinys
 DPP reiškia „Digital Photo Professional“.
 � nurodo meniu pasirinkimo procedūrą
 Laužtiniai skliaustai naudojami elementams, pvz., 

meniu punktams, mygtukų ir langų pavadinimams, 
kurie pasirodo kompiuterio ekrane, nurodyti.

 Tekstas, pateikiamas tarp ženklų < >, reiškia 
klaviatūros klavišą.

 ** p. nurodo susijusį puslapį.
Spustelėkite, kad būtų pateiktas susijęs puslapis.

  žymi funkciją, skirtą patyrusiems 
naudotojams, žinantiems, kaip naudotis vaizdo 
apdorojimo programine įranga.

  : žymi informaciją, kuri būna naudinga 
sprendžiant problemas.

  : žymi sumanaus programinės įrangos 
naudojimo patarimus.

  : žymi informaciją, kurią reikia perskaityti prieš 
pradedant naudoti.

Patyrusiems

© CANON INC. 2017     CEL-SX3TA2W0

  : žymi papildomą informaciją, kuri gali būti 
naudinga.

Puslapių keitimas
 Spustelėkite ekrano apatiniame dešiniajame kampe 

pateikiamas rodykles.

 : tolesnis puslapis

 : ankstesnis puslapis

 : grįžimas į pirmiau rodytą puslapį

 Kad pereitumėte į kitą skyrių, spustelėkite atitinkamo 
skyriaus antraštę, pateikiamą ekrano dešinėje 
pusėje. Be to, į reikiamą puslapį patenkama turinyje 
spustelėjus pageidaujamą punktą.

LIETUVIŲ K.
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Įvadas

Pagrindinės DPP funkcijos
Toliau pateikiamos pagrindinės užduotys, kurias galite atlikti su vaizdais, 
atsisiųstais į kompiuterį.
*  žymi apdorojimą, kurį galima atlikti su JPEG arba TIFF vaizdais, 
taip pat su RAW vaizdais.

 Vaizdų peržiūra ir tvarkymas 
 Vaizdo derinimas

 Įvairūs vaizdo derinimo darbai nekeičiant originalaus vaizdo 

 Laisvai pritaikomos „Picture Style“ nuostatos
 Galimybė pamatyti vaizdą prieš derinimą ir po jo tame pačiame lange 

 Apkirpimas ir vaizdo kampo 
derinimas

 Vaizdo dydžio keitimas 
 Objektyvo iškraipymų koregavimas
 „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis 

objektyvo optimizatorius)
 Automatinis / rankinis dulkių šalinimas 

 RAW vaizdų konvertavimas į JPEG arba TIFF 
vaizdus ir įrašymas
 Paketinis didelio kiekio RAW vaizdų apdorojimas
 Vaizdo perkėlimas į vaizdų rengyklę

 Vaizdo spausdinimas 
 Susiejimas su „EOS Utility“ nuotoliniam 

fotografavimui 
 Suderinamumas su spalvų valdymo funkcija

 CMYK imitavimas komercinio spausdinimo tikslais

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF
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Sistemos reikalavimai

Derantys fotoaparatai
EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, 
EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, 
EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5DS/EOS 5DS R, EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, 
EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 6D Mark II, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, 
EOS 80D, EOS 70D, EOS 60D/EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, 
EOS 20D/EOS 20Da, EOS 77D, EOS 760D, EOS 800D, EOS 750D, 
EOS 700D, EOS 200D, EOS 100D, EOS 1300D, EOS 1200D, EOS 650D, 
EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D, 
EOS 400D, EOS 350D, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, 
EOS M10, EOS M100, PowerShot G3 X*1, PowerShot G1 X Mark II*1, 
PowerShot G7 X*1, PowerShot G9 X*1, PowerShot SX60 HS*1, PowerShot G5 X*1, 

PowerShot G7 X Mark II*1, PowerShot G16*1, PowerShot S120*1, PowerShot G1 X*1, 

PowerShot G15*1, PowerShot S110*1, PowerShot S100*1, PowerShot G9 X Mark II*1, 

PowerShot G1 X Mark III*1, PowerShot G9*1*2, PowerShot G10*1*2, PowerShot G11*1*2, 

PowerShot G12*1*2, PowerShot S90*1*2, PowerShot S95*1*2, PowerShot SX1 IS*1*2 ir 

PowerShot SX50 HS*1*2

*1 RAW vaizdų atveju negalima naudoti fotoaparate neįdiegtų funkcijų (pvz., 
„Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo optimizatorius) ir tokių 
funkcijų kaip „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo optimizatorius). 
Tačiau „Picture Style“, net jei nėra fotoaparate, galima naudoti, išskyrus tam 
tikras funkcijas.

OS (operacinė 
sistema)

„Mac OS X“ 10.10–10.12

Modelis
AK su įdiegta viena iš anksčiau nurodytų operacinių 
sistemų
(Kompiuteriai su išplėtota programine įranga nepalaikomi)

Procesorius
„Core 2 Duo“ 2,0 GHz arba spartesnis (rekomenduojamas 
„Core i“ serijos arba naujesnis)

RAM (darbinė 
atmintis)

2,0 GB arba didesnė (rekomenduojama 4,0 GB arba 
didesnė)

Standusis 
diskas

Diegimas: mažiausiai 300 MB laisvos vietos
Darbas:  mažiausiai 600 MB laisvos vietos

Monitorius
Raiška: XGA (1 024 x 768) arba didesnė 
(rekomenduojama 1 600 x 1 200 arba didesnė)
Spalvos: 16 bitų spalvos (65 536 spalvos) arba daugiau

*2 Galimos toliau nurodytos funkcijos.
- Bazinio derinimo priemonių paletė:
     Baltos spalvos balansas [Fine-tune/Tikslusis derinimas]
     [Gamma adjustment/Gamos derinimas] dalis
       Automatinis pereinamų atspalvių ir skaisčio derinimas
       Vidurio taško derinimas
       Įvesties baltų taškų diapazono išplėtimas
- Dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo priemonių paletė
- Komponavimo priemonė
- HDR priemonė
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Derantys vaizdai
Vaizdo duomenys

Vaizdo tipas Plėtinys

Nuotraukos

RAW
vaizdai

Vaizdai „Canon RAW“ formatu, 
užfiksuoti derančiais fotoaparatais

.CR2

.TIF

JPEG
vaizdai

Su „Exif“ 2.2, 2.21 arba 2.3 derantys 
JPEG vaizdai

.JPG/

.JPEG

TIFF 
vaizdai Su „Exif“ derantys TIFF vaizdai .TIF/

.TIFF

Filmai Derančiais fotoaparatais užfiksuoti 
filmai

.MOV

.MP4
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Turinys

Įvadas ............................................................................... 2

Pagrindinės DPP funkcijos ..................................................  2
Sistemos reikalavimai ..........................................................  3
Derantys fotoaparatai ..........................................................  3
Derantys vaizdai ..................................................................  4

1 Vaizdų atsisiuntimas..................................................... 8

DPP paleidimas ...................................................................  9
Vaizdų atsisiuntimas į kompiuterį.......................................  10

Vaizdų atsisiuntimas programa „EOS Utility“.................  10

Vaizdų atsisiuntimas naudojant kortelių skaitytuvą .......  10

2 Vaizdų peržiūra........................................................... 11

Vaizdų peržiūra pagrindiniame lange (miniatiūrų 
maketas) ............................................................................  12

Miniatiūrų rodinio keitimas .............................................  12

Vaizdo padidinimas ir peržiūra peržiūros lange .................  16
Konkrečios srities padidinimas ir peržiūra .....................  16

Išsamus vaizdo tikrinimas ...................................  18
Pagrindinio lango pateikimas (įvairialypis maketas) ......  18

Vaizdo tikrinimas naudojantis peržiūros valdymo 
skydu .............................................................................  19

Vaizdo tikrinimas multifunkcinės peržiūros rodinyje ......  23

Vaizdo tikrinimas antriniuose languose .........................  24

Langų skydų (sričių) atvėrimas ir užvėrimas......................  25
Palečių pateikimo būdo ir tvarkos keitimas........................  26

Palečių pateikimo būdo (fiksuoto / slankiojo) 
keitimas .........................................................................  26

Palečių tvarkos keitimas................................................  26

Programos DPP užvėrimas ...............................................  27

3 Vaizdų tvarkymas ir rūšiavimas .................................. 28

Efektyvus vaizdų tikrinimas / rūšiavimas ...........................  29
Vaizdų rūšiavimas .........................................................  31

Vaizdų rūšiavimas pagrindiniame lange........................  32

Vaizdų išdėstymas pagrindiniame lange .......................  33

Patyrusiems

RAW ir JPEG vaizdų rodymas vieno vaizdo 
pavidalu ......................................................................... 34

Vaizdo informacijos tikrinimas ....................................... 35

Vaizdų tvarkymas .............................................................. 37
Nepageidaujamo vaizdo šalinimas ................................ 37

Vaizdų perkėlimas ......................................................... 37

Vaizdų perkėlimas į aplankus ........................................ 38

Dažnai naudojamų aplankų registravimas 
(žymelių registravimas).................................................. 38

4 Vaizdų redagavimas...................................................  39

RAW vaizdai ...................................................................... 41
RAW vaizdai .................................................................. 41

RAW ryškinimas ............................................................ 41

Kada reikia atlikti RAW ryškinimą.................................. 41

RAW vaizdo privalumai ................................................. 41

JPEG ir TIFF vaizdų redagavimas..................................... 42
Priemonių paletės .............................................................. 43

Redagavimas naudojantis bazinio derinimo 
priemonių palete ................................................................ 44

Šviesio derinimas .......................................................... 44

„Picture Style“ nuostatų keitimas ................................... 45

„Picture Style“ failo naudojimas ...................... 47

Atspalvio derinimas keičiant baltos spalvos balansą..... 47

Atspalvių derinimas baltos spalvos balanso pipete ....... 48

Baltos spalvos balanso derinimas spalvos 
temperatūra ................................................................... 49

Tikslus baltos spalvos balanso derinimas....... 49

Kontrasto derinimas....................................................... 50

Šešėlių / peršviestų sričių šviesio derinimas... 50

Atspalvio ir spalvų grynio keitimas................................. 51

Dinaminio diapazono derinimas...................... 52

Automatinis perėjimo ir skaisčio derinimas.................... 53

JPEG/TIFF

Patyrusiems

Patyrusiems

Patyrusiems

Patyrusiems

Patyrusiems
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Funkcijos „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis 
apšvietimo optimizatorius) naudojimas..........................  61
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Redagavimas naudojantis spalvų 
derinimo priemonių palete .............................................  62
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derinimo priemonių palete .................................................  64
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Vaizdo ryškumo derinimas ............................................  65

Spalvų muaro efekto mažinimas vaizde........................  65

Redagavimas naudojantis apkirpimo / 
kampo derinimo priemonių palete......................................  66
Redagavimas naudojantis objektyvo koregavimo 
priemonių palete ................................................................  69

Objektyvo aberacijos koregavimas................................  69

Koregavimas..................................................................  70

Fotografavimo atstumo informacijos šliaužiklis .............  72

Kelių vaizdų koregavimas vienu metu ...........................  73

„Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo 
optimizatorius) ...............................................................  73

Funkcijos „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis 
objektyvo optimizatorius) naudojimas............................  74

JPEG/TIFF
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JPEG/TIFF
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Vaizdo ryškumo derinimas ............................................ 76

Redagavimas naudojantis dulkių šalinimo / 
kopijavimo antspaudo priemonių palete ............................ 77

Automatinis dulkių šalinimas ......................................... 77

Automatinis dulkių šalinimas pagrindiniame lange ........ 78

Rankinis dulkių šalinimas (taisymo funkcija) ................. 79

Nepageidaujamų vaizdo dalių trynimas (kopijavimo 
antspaudo funkcija) ....................................................... 81

Darbinės spalvų erdvės nustatymas.................................. 82
Spalvų kontrolinio atspaudo funkcijos naudojimas ............ 83

Redagavimo rezultatų įrašymas ...................... 84
Redagavimo turinio įrašymas į vaizdą ........................... 84

Įrašymas į atskirą vaizdą ............................................... 84

Vaizdo perredagavimas................................... 86

Derinimo turinio panaudojimas (receptas)....... 87
Recepto kopijavimas ir pritaikymas kitam vaizdui ......... 88

Receptų įrašymas į failą ................................................ 88

Receptų įkėlimas ir pritaikymas ..................................... 89

Derinimas lyginant kelis vaizdus...................... 90

Efektyvus redagavimas ................................... 91
Redagavimas vaizdo redagavimo lange........................ 91

Miniatiūrų rodinio padėties keitimas į horizontalią 
padėtį............................................................................. 92

Vaizdų surinkimas ir redagavimas kolekcijos lange ...... 93

Vaizdų komponavimas .................................... 95
Komponavimo metodai.................................................. 98

HDR (didelio dinaminio diapazono) vaizdų 
kūrimas .............................................................................. 99

Funkcijos „Dual Pixel RAW Optimizer“ 
naudojimas ...................................................................... 102

Ypatingai tikslus maksimalaus ryškumo ir raiškos 
vietos derinimas naudojant „Dual Pixel RAW“ faile 

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF
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JPEG/TIFF
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esančią gylio informaciją ............................................. 102

Požiūrio taško arba pirmo plano suliejimo vietos 
pakeitimas patrauklesniam rezultatui gauti.................. 103

Kenkėjiškos šviesos atspindžių kiekio sumažinimas 
vaizduose .................................................................... 104

RAW vaizdo persiuntimas į „Photoshop“........... 106

Pagrindinio lango priemonių juostos 
tinkinimas......................................................................... 107

5 Vaizdų spausdinimas................................................ 108

Vaizdo spausdinimas....................................................... 109
Spausdinimas su fotografavimo informacija .................... 110
Miniatiūrų sąrašo spausdinimas (kontaktų lapo 
spausdinimas).................................................................. 111
Spausdinimas su įskiepiu ................................................ 112

6 Didelio kiekio RAW vaizdų apdorojimas ................... 113

Paketinis baltos spalvos balanso pritaikymas 
vaizdams (asmeninis baltos spalvos balansas)............... 114

Asmeninio baltos spalvos balanso registravimas........ 114

Asmeninio baltos spalvos balanso taikymas ............... 115

Paketinis įrašymas į JPEG arba TIFF vaizdus 
(paketinis apdorojimas).................................................... 116
Paketinis vaizdų persiuntimas į vaizdų redagavimo 
programą ......................................................................... 118
Paketinis vaizdų failų pavadinimų keitimas...................... 119

Vaizdų failų pavadinimų keitimas pagrindiniame 
lange nurodyta tvarka.................................................. 119

7 Nuotolinis fotografavimas .........................................  120

Nuotolinis fotografavimas ................................................ 121
Baltos spalvos balanso pipetės registravimas 
fotoaparate .................................................................. 124

8 Nuostatų nurodymas................................................. 126

Nuostatų nurodymas........................................................ 127
General Settings (Bendrosios nuostatos).................... 127

Vaizdo apdorojimas..................................................... 128

Patyrusiems

Patyrusiems

Color Management (Spalvų valdymas) ....................... 130

View Settings (Peržiūros nuostatos)............................ 131

Properties Display Settings (Ypatybių rodinio nuostatos) ...  132

Nuorodos......................................................................  133

Trikčių šalinimas .............................................................. 134
Programinės įrangos šalinimas........................................ 135
Vaizdo rėmelio informacija pagrindiniame ir vaizdo 
redagavimo languose ...................................................... 136
Terminų žodynėlis............................................................ 137
Rodyklė............................................................................ 139

Apie šį naudotojo vadovą ............................................ 143

Prekių ženklai .............................................................. 143

* Skirsniuose, pažymėtuose  ir  skyriuje 
„4 Vaizdų redagavimas“ pateikta informacija taikoma ne tik RAW vaizdo 
redagavimui, bet ir JPEG / TIFF vaizdo redagavimui.

: visos šiame skirsnyje nurodytos funkcijos dera su JPEG / 
TIFF vaizdo redagavimu.

: kai kurios šiame skirsnyje nurodytos funkcijos dera su JPEG / 

TIFF vaizdo redagavimu.

JPEG/TIFF JPEG/TIFF

JPEG/TIFF

JPEG/TIFF
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DPP paleidimas
Du kartus spustelėkite priemonių juostos „Dock“ piktogramą.

DPP paleidžiama ir pateikiamas pagrindinis langas (miniatiūrų maketas).

Jei su DPP derantį vaizdo failą įmesite į piktogramą priemonių juostoje 
„Dock“, galėsite paleisti DPP ir bus pateiktas aplankas, kuriame įrašytas 
vaizdo failas.

Spustelėkite du kartus

Pagrindinis langas (miniatiūrų maketas) 
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Vaizdų atsisiuntimas į kompiuterį
Atsisiųskite vaizdus, įrašytus į fotoaparatą įdėtoje atminties kortelėje.

Vaizdus galite atsisiųsti naudodamiesi programa „EOS Utility“, fotoaparato ryšio 
programine įranga.
Išsamios informacijos apie vaizdų atsisiuntimą rasite „EOS Utility“ naudotojo 
vadove (PDF elektroniniame vadove).

Vaizdų atsisiuntimas programa „EOS Utility“ Vaizdus į kompiuterį galite atsisiųsti ir naudodami trečiosios šalies kortelių 
skaitytuvą.

1 Įdėkite atminties kortelę į atminties kortelių skaitytuvą.
 Iš anksto paleiskite DPP.

2 Aplankų srityje atverkite keičiamojo disko piktogramą ir 
nuvilkite aplanką [DCIM] į [Desktop/Darbalaukis].

Aplankas [DCIM] nukopijuojamas į kompiuterį.
 Visi vaizdai įrašomi į aplankus, kurie yra [DCIM] aplanko viduje.
 Jei atminties kortelėje įrašyta daug vaizdų, vaizdų kopijavimas į 

kompiuterį gali užtrukti.

Vaizdų atsisiuntimas naudojant kortelių skaitytuvą
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Vaizdų peržiūra pagrindiniame lange (miniatiūrų maketas)
Į kompiuterį atsiųsti vaizdai pagrindiniame lange pateikiami miniatiūrų sąrašo 
forma (miniatiūrų rodinys). Galite du kartus spustelėdami vaizdą atverti 
peržiūros langą (16 p.)  ir pateikti didelį vaizdą.

 Informacijos apie piktogramas, pateikiamas miniatiūros rėmelyje, rasite 
„Informacija vaizdo rėmelyje pagrindiniame ir vaizdo redagavimo 
languose“ (136 p.).

Pagrindinis langas

Įvertinimai (31 p., 32 p.) Pasukti vaizdą

Pirmyn / atgalVarnelės (31 p., 32 p.)

Priemonių juosta

 Jei dukart spustelėsite filmo failą, pasileis filmų leidimo taikomoji 
programa, nurodyta kompiuterio operacinės sistemos parametruose ir 
bus paleistas filmas. Šiuo atveju, redaguoti filmai nebus paleidžiami. 
Nuostatų srityje taip pat galite pakeisti vaizdo įrašų peržiūros programą į 
„EOS MOVIE Utility“ (127 p.). Išsamios „EOS MOVIE Utility“ naudojimo 
instrukcijos pateiktos „EOS MOVIE Utility“ naudotojo vadove.

 Jei prie derančiu fotoaparatu (išskyrus „EOS 5D Mark II“), 
nufotografuoto vaizdo pridėta vaizdo proporcijų informacija, vaizdas 
pateikiamas kaip apkirptas vaizdas (66 p.).

 Pagrindiniame lange galite pasirinkti ne tik šį rodinį (miniatiūrų maketą), 
bet ir įvairialypį maketą. Įvairialypis maketas leidžia išsamiai patikrinti 
vaizdą (18 p.).

Galite pakeisti pagrindiniame lange pateikiamų vaizdų miniatiūrų dydį ir 
pasirinkti miniatiūrų informaciją.

Pasirinkite meniu [Thumbnails/Miniatiūros] � 
pageidaujamas elementas.

Pasirinktas elementas pateikiamas ekrane.
 Jei pageidaujate, kad būtų pateikiamos miniatiūros su pridėta 

fotografavimo informacija, pasirinkite meniu [Tools/Priemonės] � 
[Settings for thumbnails with shooting info/Miniatiūrų su fotografavimo 
informacija nuostatos].

Miniatiūrų rodinio keitimas
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Miniatiūrų valdymo skydo naudojimas
Miniatiūrų valdymo skyde integruota įvairių miniatiūrų peržiūros nuostatų.
Naudodami šį skydą galite veiksmingai peržiūrėti ir nurodyti miniatiūrų nuostatas. 

Miniatiūrų valdymo skydo funkcijos

Patyrusiems

(1) Keiskite miniatiūrų dydį

(2) Pateikite miniatiūras be failų pavadinimų

(3) Pateikite standartines miniatiūras

(4) Pateikite miniatiūras su informacija

(5) Pateikite miniatiūras sąraše

(6)  Nurodykite ypatybių rodinio nuostatas (132 p.)

(7) Pateikite RAW ir JPEG vaizdus vieno vaizdo pavidalu
Pateikite kartu nufotografuotus RAW ir JPEG vaizdus kaip vieną 
vaizdą. Kai nurodyta ši nuostata, vaizdai peržiūrimi ir redaguojami kaip 
nurodyta toliau.

 Pateikiamas vaizdas: visuose languose pateikiamas RAW vaizdas.
 Suredaguotas vaizdas: turinys, suderintas naudojant bet kurią DPP 

funkciją (priemonių paletę ir pan.), pritaikomas tik RAW vaizdui. 
Vis dėlto atlikus toliau nurodytas funkcijas veiksmai pritaikomi RAW 
ir JPEG vaizdui.
• Vaizdo šalinimas (37 p.)
• Vaizdo perkėlimas arba nukopijavimas (37 p.)
• Pažymėjimas varnele (31–32 p.)
• Įvertinimo nustatymas (31–32 p.) 
• Vaizdo pasukimas (12 p.)

(8) Pasirinkite visas miniatiūras  

(9) Atšaukite visus miniatiūrų pasirinkimus 

 Pagal numatytąją nuostatą, miniatiūrų valdymo skydas pateikiamas 
pagrindiniame lange. Jei jis nepateikiamas, pavyzdžiui, pakeitus ekrano 
nuostatas, jį pateikti galite pasirinkdami parinktį [Thumbnail control panel/
Miniatiūrų valdymo skydas], esančią meniu [Thumbnails/Miniatiūros]. 

 Įvairialypiame makete (vertikalios miniatiūros, 18 p.), galimos tik miniatiūrų 

rodinio nuostatos (Default thumbnail display/Show thumbnails without file 

names/Numatytasis miniatiūrų rodinys/Rodyti miniatiūras be failų pavadinimų).

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9)(6)(5)
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Miniatiūros rodinio filtro / rūšiavimo funkcijos 
naudojimas
Ši funkcija leidžia rodyti tik pasirinktą filtravimo parinktį atitinkančias 
miniatiūras arba nurodyti miniatiūrų rūšiavimo parinktį.

(1) Miniatiūros rodinio filtro ON/OFF (Ijungimas / Išjungimas)
Nustačius nuostatą [ON/Įjungti], rodomos tik miniatiūros, atitinkančios 

filtravimo parinktį, nustatytą naudojant filtravimo parinkčių meniu parinktį (2).

1 Pagrindinio lango srityje [Filter/Sort pane/Filtro/
rūšiavimo sritis] perjunkite mygtuką [Filter/Filtras] 
į padėtį [ON/Įjungti].

2 Nurodykite nuostatas.

 Galite vilkti srities [Filter/Sort pane/Filtro/rūšiavimo sritis] apatinį kraštą, 
kad derintumėte filtro meniu sąrašų sritį aukštyn arba žemyn.

Patyrusiems

(1) (5) (3) (4)

(2) Vilkite, kad derintumėte filtro meniu 
sąrašų rodymo sritį aukštyn arba žemyn.

Filtro meniu

Filtro meniu sąrašas

(2) Filtravimo parinkčių meniu
Pasirinkite miniatiūrų rodinio filtro filtravimo parinktį.
• Pasirinkus filtravimo elementą sąrašo langelyje, kuris pateikiamas 

spustelėjus [�] filtro meniu dešinėje, parinktys pateikiamos filtro meniu 
sąraše. Pasirinkite parinktį.

• Filtro meniu sąraše galite rinktis kelias parinktis.
(Laikykite nuspaudę klavišą <shift> ir spustelėdami pelės mygtuką 
pasirinkite nuosekliai. Laikykite nuspaudę klavišą <command key> ir 
spustelėkite pelės mygtuką, kad pasirinktumėte atskirai.)

• Filtro meniu / filtro meniu sąrašams suteikiamas prioritetas iš kairės į 
dešinę. Galite nurodyti filtravimo parinktis iš kairės į dešinę, kad 
susiaurintumėte filtravimą.

(3) Rūšiavimo parinktys
Pasirinkite miniatiūrų rūšiavimo parinktį. Jei buvo pridėta failų, parinkties 
pavadinimo pabaigoje laikinai rodoma „*“. Jei rūšiavote miniatiūras 
pasirinktu būdu, rodoma [Custom/Pasirinktinis].

(4) Rūšiavimo tvarkos pasirinkimas
Pasirinkite miniatiūrų rūšiavimo tvarką (didėjančiai / mažėjančiai).

(5) Filtro fiksavimo mygtukas
Kai spustelėjamas filtro fiksavimo mygtukas, filtro nuostatos išlaikomos ir 

pritaikomos, kai įjungiate kitą aplanką ar kitą kartą paleidžiate DPP. Kai filtro 

fiksavimo mygtukas nespustelėjamas, filtro nuostatos automatiškai pasikeičia 

į [OFF/Išjungti], kai įjungiate kitą aplanką ar kitą kartą paleidžiate DPP.

 Šią funkciją galima naudoti ne tik miniatiūros rodinyje, bet ir 
įvairialypiame makete.

 Sritį galite atidaryti / uždaryti spustelėdami mygtuką [�] srities [Filter/
Sort pane/Filtro/rūšiavimo sritis] viršuje dešinėje.
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Histogramos paletės pateikimas
Histogramos paletėje pateikiama pasirinkto vaizdo histograma. Galite greitai, 
neatidarydami priemonių paletės, patikrinti histogramą.

Pasirinkite meniu [View/Rodinys] � [Histogram palette/
Histogramos paletė].
Pateikiama histogramos paletė.

 Meniu, kuris pateikiamas spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu, galite 
pasirinkti bet kurią iš toliau nurodytų keturių histogramų.
[Brightness only/Tik šviesis], [RGB separately/RGB atskirai], [YRGB 
separately/YRGB atskirai], [RGB together/RGB kartu]

 Pagrindinio lango apačioje dešinėje spustelėkite [ ] mygtuką, kad 
būtų parodyta / paslėpta paletė [Histogram/Histograma].

Patyrusiems
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Vaizdo padidinimas ir peržiūra peržiūros lange

Pateikiamas peržiūros langas.
 Peržiūros lange vienu metu gali būti rodoma iki 36 langų.

 Viršutiniame kairiajame peržiūros lango kampe spustelėkite [ ] ir 
užverkite peržiūros langą.

Spustelėkite du 
kartus

Peržiūros langas Priemonių paletė

Peržiūros lange nurodę meniu [Preview/Peržiūra] � [AF points/AF taškai] 
galite pateikti fotografavimo metu fotoaparate parinktus AF taškus. Vis 
dėlto AF taškai nerodomi, jei buvo pakeistas vaizdo dydis ir tada vaizdas 
buvo konvertuotas ir įrašytas (84 p.), taip pat jei vaizdui pritaikytas kitas 
efektas, o ne [Shot settings/Fotografavimo nuostatos] (koreguojant 
„Fisheye“ objektyvo iškraipymus), arba jei RAW vaizdo apdorojimo 
fotoaparatu metu, koreguojant iškraipymus arba spalvų iškraipymą, buvo 
pasirinktos vaizdo nuostatos.

Spustelėkite sritį, kurią norite padidinti.

Ta sritis padidinama iki 100 % (faktinis pikselių dydis).
 Jei norite grąžinti visą rodinį, spustelėkite dar kartą.
 Jei norite pakeisti rodinio sritį, nuvilkite vaizdą.

Konkrečios srities padidinimas ir peržiūra

Spustelėkite

Meniu [Preview/Peržiūra] pasirinkite bet kurį padidinimo koeficientą.

Kaip parodyti vaizdą taikant ne 100 % padidinimo koeficientą

Peržiūros lange galite pasirinkti meniu [Preview/Peržiūra] � [Preview 
control panel/Peržiūros valdymo skydas] ir naudoti įvairias peržiūros 
funkcijas. Išsamesnės informacijos ieškokite „Vaizdo tikrinimas naudojantis 
peržiūros valdymo skydu“ (19 p.).
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Naršymo paletės pateikimas
Naršymo paletėje pateikiama padidinta pasirinkto vaizdo sritis.

Pasirinkite meniu [View/Rodinys] � [Navigator palette/
Naršymo paletė].
Pateikiama naršymo paletė.

 Kai vaizdas padidinamas peržiūros ar kitame lange, padidinimo rodinio 
sritis pažymima naršymo paletėje. Padidintiną sritį galima keisti vaizde 
velkant padidinimo rodinio sritį.

 Pagrindinio lango apačioje dešinėje spustelėkite [ ] mygtuką, 
kad būtų parodyta / paslėpta paletė [Navigator/Naršymas].

Patyrusiems

Padidinimo rodinio sritį 
pakeiskite vilkdami
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Išsamus vaizdo tikrinimas

Perjungę pagrindinį langą į „įvairialypį maketą“, naudodamiesi peržiūros valdymo skydu galite išsamiai patikrinti vaizdą.

Pagrindinio lango (miniatiūrų maketas) apačioje spustelėkite maketo keitimo mygtuką.
Pateikiamas pagrindinis langas (įvairialypis maketas).
 Pagrindiniame lange (įvairialypis maketas) galite pasirinkti iš dviejų maketų su horizontaliai arba vertikaliai išdėstytomis miniatiūromis.
 Peržiūros rodinio srityje pateikiamame vaizde spustelėkite norimą padidinti sritį, kad būtų parodomas faktinio pikselių dydžio (100 %) vaizdas. Spustelėkite 

vaizdą dar kartą, kad būtų grąžintas visas rodinys.

Pagrindinio lango pateikimas (įvairialypis maketas)

Peržiūros 
rodinio sritis

Miniatiūrų 
rodinio sritis

Įvairialypis maketas (vertikaliai išdėstytos miniatiūros)

Įvairialypis maketas (horizontaliai išdėstytos miniatiūros)

Maketo keitimo mygtukas

Pagrindinis langas (miniatiūrų maketas)

Vertikaliai išdėstytos miniatiūros

Horizontaliai išdėstytos miniatiūros

Patyrusiems
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Naudodamiesi peržiūros valdymo skydu galite išsamiai patikrinti vaizdą.
Šį skydą galite naudoti pagrindiniame lange (įvairialypis maketas) ir vaizdo 
redagavimo lange. Jei peržiūros valdymo skydas nepateikiamas, pateikite jį 
meniu [Preview/Peržiūra] pasirinkdami [Preview control panel/Peržiūros 
valdymo skydas]. Pagal numatytąją nuostatą parenkami mygtukai [ ] ir [ ].

Didinimo keitimas

Vaizdo tikrinimas naudojantis peržiūros valdymo skydu

Pateikite vaizdą faktiniu pikselių dydžiu (100 %).

Spustelėkite mygtuką [ ] ir pateikite vaizdą nustatytu rodomu 
didinimo koeficientu. Jei mygtukas [ ] naudojamas vaizdui 
didinti / mažinti, atitinkamai pasikeičia ir šio mygtuku nustatytas 
didinimo koeficientas*.
*Išskyrus faktinį pikselių dydį (100 %)

Padidinkite / sumažinkite vaizdą.

Nustatykite, kad padidintas vaizdas vėl tilptų rodinio lange.

Palyginimas su prisegtu (fiksuotu) vaizdu
Langą galite suskaidyti į dvi dalis ir palyginti kairėje ir dešinėje pusėje pateiktus 
vaizdus: „prisekite“ vaizdą kairėje dalyje ir slinkite per vaizdus dešinėje dalyje. 
Taip padidinamas vaizdo pasirinkimo veiksmingumas.

Pasirinkite vaizdą ir spustelėkite mygtuką [ ].

Langas padalinamas į kairę ir dešinę dalis bei prisegamas pasirinktas 
vaizdas.

Kai prisegate vaizdą ir slenkate per vaizdus, vaizdas kairėje (prisegtas 
vaizdas) išlieka, slenkate tik per dešinėje pateiktą vaizdą. Tai patogu 
renkantis vaizdus.

 Jei norite prisegti kitą vaizdą, pasirinkite vaizdą, po to meniu, kuris 
pateikiamas spustelėjus dešinįjį pelės klavišą, pasirinkite [Pin/Prisegti].

 Prisegę vaizdą, galite spustelėti mygtuką [ ] ir perjungti suskaidytų 
ekranų pateikimo būdą: viršuje – apačioje ir kairėje – dešinėje.

Prisegtas (fiksuotas) vaizdas
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Kelių vaizdų pateikimas vienu metu

Tinklelio linijų pateikimas

Pasirinkite kelis vaizdus ir spustelėkite mygtuką [ ].

Pateikiamas pasirinktas vaizdas.
 Galite pateikti iki 8 vaizdų.

1 Spustelėkite mygtuką [ ] šalia mygtuko [ ], po to 
pateiktame meniu pasirinkite tarpą tarp tinklelio linijų.

 Norėdami nustatyti tarpus, įveskite vertes (nuo 8 iki 256, pikseliais) 
arba pastumkite šliaužiklį.

 Nurodę nuostatas, spustelėdami mygtuką [Close/Užverti] užverkite 
langą.

2 Pasirinkite vaizdą ir spustelėkite mygtuką [ ].

Pateikiamas vaizdas, kuriame rodomos tinklelio linijos.

AF taškų pateikimas

1 Spustelėkite mygtuką [ ] šalia mygtuko [ ], po to 
pateiktame meniu pasirinkite vaizde parodytiną elementą.

 Pasirinkite [Show only AF points in focus/Rodyti tik sufokusuotus 
AF taškus] arba [Show all AF points/Rodyti visus AF taškus].

2 Pasirinkite vaizdą ir spustelėkite mygtuką [ ].

Pateikiamas vaizdas, kuriame rodomi AF taškai, pasirinkti atliekant 
1 veiksmą.

AF taškai nerodomi, jei buvo pakeistas vaizdo dydis ir tada vaizdas buvo 
konvertuotas ir įrašytas (84 p.), taip pat jei vaizdui pritaikytas kitas efektas, 
o ne [Shot settings/Fotografavimo nuostatos] (koreguojant „Fisheye“ 
objektyvo iškraipymus), arba jei RAW vaizdo apdorojimo fotoaparatu metu, 
koreguojant iškraipymus arba spalvų iškraipymą, buvo pasirinktos vaizdo 
nuostatos.
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Srities, nepatenkančios į nustatytą diapazoną, rodymas 
įspėjimo indikatorių pavidalu (peršviestų sričių / šešėlių 
sričių įspėjimas)
Galite nustatyti įspėjimo indikatorių peršviestoje ir šešėlio srityse: tai 
veiksminga tikrinant peršviestas bei šešėlio sritis ir siekiant išvengti pernelyg 
kruopštaus vaizdo redagavimo. Tose vaizdo srityse, kuriose nustatytas 
diapazonas viršijamas, gali būti keičiama spalva: peršviesta sritis gali būti 
rodoma raudona, o nepakankamai apšviesta – mėlyna spalvomis.

1 Spustelėkite mygtuką [ ] šalia mygtuko [ ], po to 
pateiktame meniu nurodykite nuostatas.

 Varnele pažymėkite langelius [Show highlight warnings/Rodyti 
peršviestų sričių įspėjimus] ir [Show shadow warnings/Rodyti šešėlio 
sričių įspėjimus] ir įveskite įspėjimo vertes.
Dialogo lange, kuris pateikiamas spustelėjus langelį [Warning color/
Įspėjimo spalva], galite pasirinkti skirtingas įspėjimo spalvas.

 Nurodę nuostatas, spustelėdami mygtuką [Close/Užverti] užverkite 
langą.

Vaizdų palyginimas prieš ir po redagavimo 
(vieno vaizdo rodinys)

2 Pasirinkite vaizdą ir spustelėkite mygtuką [ ].

Jei atvertame vaizde kuri nors sritis viršija 1 veiksmu nustatytą vertę, 
peršviesta sritis rodoma raudona spalva, o šešėlis – mėlyna. Jei 
pasirinksite kitų spalvų įspėjimus, sritys bus rodomos nurodytomis 
spalvomis.

Pasirinkite redaguojamą vaizdą ir spustelėkite mygtuką 
[ ].

 Spustelėjus mygtuką, perjungiamas vaizdo prieš redagavimą ir 
dabartinio (redaguojamo) vaizdo rodinys.



22

3

1
2

4
5
6
7
8

Vaizdų 
rūšiavimas

Įvadas

Turinys

Vaizdų 
atsisiuntimas

Vaizdų
peržiūra

Vaizdų 
spausdinimas

Vaizdų 
redagavimas

Nuorodos / 
Rodyklė

Didelio kiekio 
RAW vaizdų 
apdorojimas

Nuotolinis 
fotografavimas

Nuostatų 
nurodymas

Vaizdų palyginimas prieš ir po redagavimo (palyginimas 
prieš / po) / Išdėstymas vertikaliai / horizontaliai (dviejų 
ekranų rodinys) / Perskyrimas vertikaliai / horizontaliai 
(perskirto vaizdo rodinys) 
Galite tame pačiame lange pateikti derinamo vaizdo versijas prieš redagavimą 
ir po jo ir taip patikrinti derinimo rezultatus. 
Ši funkcija leidžia derinti vaizdą lyginant originalų vaizdą su derinamu vaizdu.

1 Pasirinkite redaguojamą vaizdą ir spustelėkite mygtuką 
[ ].

Vaizdas pateikiamas dviejų ekranų rodinyje (išdėstymas vertikaliai).
 Vaizdas prieš derinimą pateikiamas kairėje, o derinamas vaizdas – 

dešinėje.

2 Pakeiskite vaizdo rodinį.

 Spustelėjus mygtuką [ ], rodinys keičiasi toliau nurodyta tvarka.
Išdėstyti vertikaliai (du ekranai: kairėje / dešinėje) � Išdėstyti 
horizontaliai (du ekranai: viršuje / apačioje) � Perskirti vertikaliai 
(perskirtas vaizdas: kairėje / dešinėje) � Perskirti horizontaliai 
(perskirtas vaizdas: viršuje / apačioje) 

Vaizdo ypatybių pateikimas
Ekrane pateikite rodomo vaizdo fotografavimo ir recepto informaciją.
Galite pasirinkti rodytinus elementus.

1 Spustelėkite mygtuką [ ] šalia mygtuko [ ].

Pateikiamas langas [Properties display settings/Ypatybių rodinio 
nuostatos].

2 Nurodykite rodinio nuostatas.
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1 Pasirinkite [Display settings for preview properties/Peržiūros ypatybių 
rodinio nuostatos] išskleidžiamajame meniu [Properties to display/
Rodytinos ypatybės].

2Rodytinus elementus nurodykite spausdami mygtukus [Add >>/
Įtraukti >>] ir [<< Remove/<< Pašalinti]. Elementai, kuriuos galima 
pasirinkti rodomi sąrašo lauke kairėje, o faktiškai rodomi elementai 
pateikiami sąrašo lauke dešinėje. Galite keisti ir rodymo tvarką: 
spauskite mygtukus [Move Up/Perkelti aukštyn] arba [Move Down/
Perkelti žemyn].
Nurodę nuostatas, spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].

 Parinktyje [Preview properties font/Peržiūros ypatybių šriftas] galite 
nurodyti šriftą, kuris naudojamas informacijai peržiūros lange pateikti.

3 Pasirinkite vaizdą ir spustelėkite mygtuką [ ].

Ekrane pateikiamas vaizdas ir 2 veiksmu pasirinktos ypatybės.
 Jei redaguojamo vaizdo recepto turinys pateikiamas palyginimo prieš ir 

po redagavimo rodinyje (du ekranai / perskirto vaizdo rodinys), 
redaguoti elementai pateikiami raudona spalva.

Atsižvelgiant į lango, peržiūros lango ar miniatiūrų dydžio derinį, gali būti 
pateikiami ne visi ypatybių elementai.

Peržiūros lange pateikiamos pelės žymiklio koordinatės ir darbinė spalvų 
erdvė. Įjungę multifunkcinę peržiūrą, galite tikrinti vaizdo informaciją taip pat, 
kaip tai darote pagrindiniame lange (įvairialypis maketas). 

1 Pasirinkite meniu [Tools/Priemonės] � [Preview screen 
display settings/Peržiūros ekrano rodinio nuostatos] 
ir pateiktame dialogo lange pasirinkite [Multi-function 
preview/Multifunkcinė peržiūra].

2 Atverkite peržiūros langą (16 p.).

Pateikiamas multifunkcinės peržiūros rodinys su įvairiomis funkcijomis 
ekrano apačioje.

 Kaip naudoti pateikiamas funkcijas, žr. „Vaizdo peržiūra pagrindiniame 
lange (miniatiūros rodinys)“ (12 p.) ir „Vaizdo tikrinimas naudojantis 
peržiūros valdymo skydu“ (19–23 p.).

Vaizdo tikrinimas multifunkcinės peržiūros rodinyje
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Antriniai langai – tai peržiūros langai, kuriuos galite atverti papildomai, šalia 
miniatiūrų ir vaizdo peržiūros rodinių. Vienam vaizdui galima pateikti iki 4 
antrinių langų ir patikrinti fokusuotę ir pan. visose vaizdo dalyse.

Pasirinkite vaizdą, po to meniu, kuris pateikiamas 
spustelėjus dešinįjį pelės klavišą, pasirinkite [Show 
second screen/Rodyti antrinį ekraną].

Pateikiamas antrinis langas.
 Jei norite pateikti dar vieną antrinį langą, veiksmą pakartokite.
 Galite norimai keisti antrinių langų dydį.
 Spustelėkite pateikiamą vaizdą, kad perjungtumėte faktinio pikselių 

dydžio (100 % rodinį) ir talpinimo lange rodinius.
 Kai padidinate vaizdą antriniame lange, dešiniuoju pelės klavišu 

spustelėta vaizdo vieta tampa didinimo centru.

Vaizdo tikrinimas antriniuose languose
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Langų skydų (sričių) atvėrimas ir užvėrimas
Skydus (sritis), esančius kiekvieno lango viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 
galima užverti, kad tiktų atliekamoms užduotims.  
DPP galite naudoti nustatę optimalų maketą. 

Spustelėkite [ ], kad skydas atsivertų arba užsivertų.

 Kai skydas užvertas, galite nukreipti pelę į [ ] ir skydas laikinai 
atsivers.

Pavyzdys: pagrindinis langas (miniatiūrų maketas)
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Palečių pateikimo būdo ir tvarkos keitimas
Galite keisti kiekvienos paletės (priemonių paletės, naršymo paletės 
histogramos paletės, sparčiosios patikros paletės ir fotoaparato valdymo 
paletės) pateikimo būdą (fiksuotas / slankusis) arba kelių fiksuotų palečių 
pateikimo tvarką.

Kai kelios paletės yra fiksuotos, galite keisti jį tvarką nuo viršaus iki apačios.

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite paletės pavadinimo 
juostą (kurioje pateikiamas jos pavadinimas) ir 
pateiktame dialogo lange spustelėkite [Dock/float/
Fiksuotas / slankusis].

Tuomet fiksuota paletė pateikiama kaip slankioji paletė, o slankioji 
paletė pateikiama kaip fiksuota paletė.

 Jei norite grąžinti pradinį pateikimo metodą, dar kartą pakartokite tą patį 
veiksmą.

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite paletės pavadinimo 
juostą (kurioje pateikiamas jos pavadinimas) ir 
pateiktame dialogo lange spustelėkite [Move one up/
Perkelti viena aukštyn] arba [Move one down/Perkelti 
viena žemyn]

Palečių tvarka pakinta.

Palečių pateikimo būdo (fiksuoto / slankiojo) 
keitimas

Palečių tvarkos keitimas
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Programos DPP užvėrimas
Pagrindiniame lange pasirinkite meniu [Digital Photo 
Professional 4]  � [Quit Digital Photo Professional 4/
Užverti „Digital Photo Professional 4“]. 

Programa DPP užveriama.

Pamėginus užverti DPP neįrašius suderinto vaizdo, pasirodo vaizdo 
įrašymo patvirtinimo dialogo langas. Jei norite įrašyti visų suderintų vaizdų 
derinimo turinius (receptus), spustelėkite mygtuką [Yes to all/Taip visiems].
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Efektyvus vaizdų tikrinimas / rūšiavimas
Galite padidinti pagrindiniame lange rodomas vaizdų miniatiūras ir taip 
efektyviai patikrinti kiekvieną vaizdą. Vaizdus galima surūšiuoti į grupes.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite kelis tikrintinus vaizdus.

2 Atverkite sparčiosios patikros langą.
 Spustelėkite mygtuką [Quick check/Sparčioji patikra].

Pateikiamas sparčiosios patikros langas.

3 Spustelėkite mygtuką [ ] arba [ ], kad būtų pateikiami 
tikrintini vaizdai.

 Naudojantis sparčiosios patikros langu galima patikrinti visus 
pagrindiniame lange pateikiamus vaizdus.

 Spustelėjus mygtuką [ ], pateikiamas pirmas vaizdas, o spustelėjus 
mygtuką [ ], pateikiamas paskutinis vaizdas.

 Spustelėkite mygtuką [ ], jei norite grįžti į pagrindinį langą.

Sparčiosios patikros langas
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4 Spustelėkite sritį, kurią norite padidinti.

Spustelėta sritis padidinama iki 100 % (faktinis pikselių dydis). 
 Jei norite pakeisti rodinio vietą, nuvilkite vaizdą.
 Jei spustelėsite mygtuką [ ], vaizdas bus pateiktas 50 % dydžiu.
 Jei norite grąžinti visą rodinį, spustelėkite dar kartą.
 Jei norite išeiti, spustelėkite mygtuką [ ].

Spustelė-

kite

 Vaizdai gali būti pateikiami ne tik 100 % ir 50 % dydžiu, bet ir 12,5 %, 
25 %, 200 %, 300 % ir 400 % dydžiu. Ekrane spustelėkite mygtuką [ ] 
šalia mygtuko [ ] ir pateiktame meniu pasirinkite didinimą.

Jei spustelėsite mygtuką [ ] (mygtuke pateikiamas pasirinktas 
padidinimo koeficientas), vaizdas pateikiamas pritaikius pasirinktą 
padidinimo koeficientą. Tačiau užvėrus sparčiosios patikros langą, 
grąžinamas pradinis 50 % vaizdo rodinys.

 Kai pažymėtas langelis [AF Point/AF taškas], galite parodyti 
fotografavimo metu fotoaparate parinktus AF taškus. Vis dėlto AF taškai 
nerodomi, jei vaizdo dydis buvo pakeistas, tada vaizdas buvo 
konvertuotas ir įrašytas (84 p.), jei RAW apdorojimo (iškraipymų ir 
spalvų iškraipymo korekcijos) fotoaparate metu buvo nurodytos vaizdo 
nuostatos, taip pat jei vaizdai sudėtiniai arba buvo sukurti kaip HDR 
(„High Dynamic Range“) vaizdai.

 Kaip patikrinti tik pasirinktus vaizdus

Galite pasinaudoti sparčiosios patikros langu, kad patikrintumėte tik 
pasirinktus vaizdus: iš pagrindiniame lange rodomų vaizdų išsirinkite 
pageidaujamus ir atlikite 1 veiksmą.

 Vaizdų keitimas naudojant klaviatūrą

Vaizdus galima keisti ir spaudant klavišus < > + <�> arba < > + <�>.

 Veiksmai naudojant meniu

Kiekvieną veiksmą galima atlikti ir meniu, kuris pateikiamas laikant 
paspaustą klavišą <control> ir spustelint vaizdą.

Patogios naudoti sparčiosios patikros lango funkcijos
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Galite surūšiuoti vaizdus pagal temas, pažymėdami juos varnelėmis arba 
nustatydami įvertinimus (jie žymimi žvaigždutėmis [ ]).

Žymėjimas varnelėmis
Iškvieskite vaizdą, kurį norite pažymėti varnele, tada 
spustelėkite vieną iš varnelių nuo [ ] iki [ ].

Pasirinkta varnelė pateikiama lango viršutiniame kairiajame kampe.

 Varnelei nuimti spustelėkite mygtuką [Clear/Išvalyti].

Vaizdų rūšiavimas

Spustelėkite

Varnelė

 Varnelių, vaizduose nustatytų naudojant ankstesnes nei DPP 4.0 
programos versijas, vertės lieka nepakitusios.

 Varneles galima nurodyti ir meniu, kuris pateikiamas pagrindiniame 
lange laikant paspaustą klavišą <control> ir spustelėjus vaizdą.

Įvertinimų nustatymas
Iškvieskite vaizdą, kurį norite įvertinti, tada spustelėkite 
vieną iš įvertinimų [ ].

 Įvertinimas nustatomas ir lango viršutiniame kairiajame kampe 
pateikiama piktograma, atitinkanti pasirinktą žvaigždučių skaičių [ ].
(Lange rodomas trijų žvaigždučių [ ] įvertinimas.)

 Jei norite nustatyti [Reject/Atmesti], spustelėkite mygtuką [Reject/
Atmesti]. Jei norite atšaukti, spustelėkite mygtuką [Reject/Atmesti] dar 
kartą.

 Jei norite atšaukti įvertinimą, lango dešinėje spustelėkite tą pačią [ ], 
kurią spustelėjote nustatydami.

Spustelėkite

Įvertinimo piktograma

Kadangi nustačius vaizdo įvertinimą pakinta vaizdo duomenų failo 
struktūra, gali nebepavykti patikrinti vaizdo informacijos naudojant trečiųjų 
šalių programinę įrangą.
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Be to, vaizdus pagal temas galite surūšiuoti ir pagrindiniame lange pažymėję 
juos varnelėmis arba nustatę įvertinimus (jie žymimi žvaigždutėmis [ ]).

Žymėjimas varnelėmis pagrindiniame lange
Iškvieskite vaizdą, kurį norite pažymėti varnele, tada 
spustelėkite vieną iš varnelių nuo [ ] iki [ ].

Pasirinktas varnelių skaičius parodomas vaizdo rėmelio viršutiniame 
kairiajame kampe.

 Jei norite varneles panaikinti, spustelėkite varnelę dar kartą.

Vaizdų rūšiavimas pagrindiniame lange

Spustelėkite

Pasirinkite

Varnelė

Įvertinimų nustatymas pagrindiniame lange
Iškvieskite vaizdą, kurį norite įvertinti, tada spustelėkite 
vieną iš įvertinimų [ ].

 Įvertinimas nustatomas, ir vaizdo rėmelyje pateikiama piktograma, 
atitinkanti pasirinktą žvaigždučių skaičių [ ].
(Pavyzdžio lange rodomas trijų žvaigždučių [ ] įvertinimas.)

 Įvertinimui atšaukti spustelėkite tą pačią žvaigždutę [ ], kurią 
spustelėjote nustatydami įvertinimą.

 Nuostatą [Reject/Atmesti] reikia nustatyti meniu [Label/Etiketė] arba 
sparčiosios patikros lange (29 p.).

Pasirinkite

Spustelėkite (spustelėjus [ ] pavirsta į [ ])

Įvertinimo 
piktograma
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Laikydami nuspaustą klavišą < >, spustelėkite pageidaujamus vaizdus. 
Norėdami pasirinkti kelis nuosekliai išdėstytus vaizdus, spustelėkite pirmąjį 
vaizdą, laikydami paspaustą klavišą <shift> spustelėkite paskutinį vaizdą.

Kaip pagrindiniame lange pasirinkti kelis vaizdus

 Varnelėms žymėti ir įvertinimams nustatyti galima naudoti ir meniu 
[Label/Etiketė].

 Programa DPP nustatytas įvertinimų nuostatas galite pateikti ir keisti kita 
EOS programine įranga ir derančiais EOS fotoaparatais („EOS 7D“ atveju 
2.0.0 arba naujesnės versijos mikroprograma), išskyrus 
„EOS-1D Mark IV“, „EOS-1Ds Mark III“, „EOS-1D Mark III“, 
„EOS-1D Mark II N“, „EOS-1Ds Mark II“, „EOS-1D Mark II“, „EOS-1D“, 
„EOS-1Ds“, „EOS 5D Mark II“, „EOS 5D“, „EOS 50D“, „EOS 40D“, 
„EOS 30D“, „EOS 20D/EOS 20Da“, „EOS 550D“, „EOS 500D“, 
„EOS 450D“, „EOS 1000D“, „EOS 400D“, ir „EOS 350D“.
• 2.9 ar naujesnės versijos „EOS Utility“: 

Pateikiami DPP nustatyti įvertinimai. Vis dėlto nuostata [Reject/
Atmesti] nerodoma, be to, negalėsite keisti įvertinimų nuostatų.

• Derančiu fotoaparatu („EOS 7D“ atveju 2.0.0 arba naujesnės versijos 
mikroprograma), išskyrus „EOS-1D Mark IV“, „EOS-1Ds Mark III“, 
„EOS-1D Mark III“, „EOS-1D Mark II N“, „EOS-1Ds Mark II“, „EOS-1D 
Mark II“, „EOS-1D“, „EOS-1Ds“, „EOS 5D Mark II“, „EOS 5D“, „EOS 50D“, 
„EOS 40D“, „EOS 30D“, „EOS 20D/EOS 20Da“, „EOS 550D“, 
„EOS 500D“, „EOS 450D“, „EOS 1000D“, „EOS 400D“ ir „EOS 350D“:
Programoje DPP nustatyti įvertinimai rodomi peržiūros ekrane. Taip pat 
galite pakeisti įvertinimų nuostatas. Visgi, parametro [Reject/Atmesti] 
nuostatų negalima nei pateikti, nei keisti.

 Ir atvirkščiai, programa DPP galite pateikti ir keisti įvertinimus, nustatytus 
derančiais EOS fotoaparatais („EOS 7D“ atveju 2.0.0 arba naujesnės 
versijos mikroprograma), išskyrus „EOS-1D Mark IV“, „EOS-1Ds Mark III“, 
„EOS-1D Mark III“, „EOS-1D Mark II N“, „EOS-1Ds Mark II“, 
„EOS-1D Mark II“, „EOS-1D“, „EOS-1Ds“, „EOS 5D Mark II“, „EOS 5D“, 
„EOS 50D“, „EOS 40D“, „EOS 30D“, „EOS 20D/EOS 20Da“, „EOS 550D“, 
„EOS 500D“, „EOS 450D“, „EOS 1000D“, „EOS 400D“ ir „EOS 350D“.

Galite išdėstyti vaizdus jiems priskirtų varnelių eiliškumu arba pagal jų nufotografavimo 

datą ir laiką. Be to, galite vaizdus perkelti pavieniui ir taip juos laisvai išdėstyti.

Išdėstymas pagal tipą 

* Vaizdus galite tvarkyti pagal [Image Size/Vaizdo dydis], [RAW Type/RAW tipas] ir [Recipe 

editing status/Recepto redagavimo būsena].

* Mažėjimo tvarka visi elementai rūšiuojami priešinga tvarka nei naudojant tvarką „didėjančiai“.

Pasirinkite meniu [Thumbnails/Miniatiūros] � [Sort/
Rūšiuoti] � pageidaujamas elementas.
Vaizdai išdėstomi pasirinkto elemento eiliškumu.

Pagrindiniai rūšiavimo 

elementai

Aprašymas

„File name: ascending order“ 
(Failo pavadinimas: didėjančiai)

Vaizdai rūšiuojami pagal failo pavadinimą, skaičių didėjimo 
ir abėcėlės tvarka (0–9 � A – Z).

„Extension: ascending order“ 
(Plėtinys: didėjančiai)

Vaizdai rūšiuojami tokia tvarka: RAW vaizdai � JPEG 
vaizdai � TIFF vaizdai � MOV filmai � MP4 filmai.

„Shooting Date/Time: ascending 
order“ (Fotografavimo data / 
laikas: didėjančiai)

Vaizdai rūšiuojami pagal fotografavimo datą ir laiką, nuo 
anksčiausio.

„Check mark: ascending order“ 
(Varnelė: didėjančiai)

Vaizdams su varnele suteikiama pirmenybė, jie rūšiuojami 
varnelių skaičiaus didėjimo tvarka.

„Rating: ascending order“ 
(Įvertinimas: didėjančia tvarka)

Pradedama rūšiuoti nuo mažiausiai žvaigždučių [ ] 
turinčių vaizdų.

„Camera Model Name: 
ascending order“ (Fotoaparato 
modelio pavadinimas: 
didėjančiai)

Pradedama rūšiuoti nuo mažiausio skaičiaus fotoaparato 
modelio pavadinime. (Pvz.: EOS-1D X � EOS 6D)

„Lens: ascending order“ 
(Objektyvas: didėjančiai)

Pradedama rūšiuoti nuo objektyvo, kurio židinio nuotolis 
mažiausias.

„ISO speed: ascending order“ 
(ISO jautrumas: didėjančiai)

Pradedama rūšiuoti nuo mažiausio jautrumo.

„Shutter speed: ascending 
order“ (Išlaikymas: didėjančiai)

Pradedama rūšiuoti nuo mažiausio išlaikymo.

„Aperture value: ascending 
order“ (Diafragmos vertė: 
didėjančiai)

Pradedama rūšiuoti nuo mažiausios diafragmos vertės.

„Focal length: ascending order“ 
(Židinio nuotolis: didėjančiai)

Pradedama rūšiuoti nuo objektyvo, kuriuo buvo nustatytas 
mažiausias židinio nuotolis.

Vaizdų išdėstymas pagrindiniame lange
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Laisvas išdėstymas
Nuvilkite vaizdą į pageidaujamą vietą.

Vaizdas perkeliamas į pageidaujamą vietą.
 Galima pasirinkti kelis vaizdus (33 p.) ir juos perkelti.
 Pertvarkyta vaizdų išdėstymo tvarka laikinai registruojama kaip 

[Custom/Tinkinta] srityje [Filter/Sort pane/Filtro/rūšiavimo sritis] ir 
išlaikoma iki išeisite iš DPP arba aplankų srityje pasirinksite kitą 
aplanką.

 Pasirinkite meniu [Thumbnails/Miniatiūros] � [Sort/Rūšiuoti] � [File 
name/Failo pavadinimas] ir  [Ascending/Didėjančiai], kad grąžintumėte 
tą tvarką, kuri buvo prieš pertvarkant vaizdus.

Galite palaikyti pertvarkytą failų išdėstymą net užvėrus DPP arba aplankų 
srityje pasirinkus kitą aplanką.

 Tvarkos išlaikymas nekeičiant vaizdų failų pavadinimų

Jei norite išlaikyti vaizdų išdėstymą nekeisdami jų failų pavadinimų, galite 
srityje [Preferences/Nuostatos] pasinaudoti skirtuku [View settings/Peržiūros 
nuostatos] (131 p.).

 Tvarkos išlaikymas ir failų pavadinimų keitimas

Galima pasinaudoti pervardijimo funkcija vaizdų tvarkai palaikyti ir vienu kartu 
pakeisti visų vaizdų failų pavadinimus pagal tai, kaip jie sutvarkyti (119 p.). 

Pertvarkytų vaizdų eiliškumo išlaikymas

Vienu metu nufotografuotus ir įrašytus RAW bei JPEG vaizdus galima tvarkyti 
kaip vieną vaizdą. Iš esmės galite perpus sumažinti pagrindiniame lange 
rodomų vaizdų skaičių ir racionalizuoti didelio skaičiaus vienu metu 
nufotografuotų vaizdų patikrą.

Vaizdai, kuriuos galima parodyti kaip vieną vaizdą – tai vaizdai, nufotografuoti 
tokiu fotoaparatu, kuris vienu metu gali įrašyti RAW vaizdą su plėtiniu .CR2 ir 
JPEG vaizdą. Vaizdai, kurie nufotografuojami fotoaparatu, galinčiu įrašyti RAW 
vaizdus su plėtiniu .CRW arba .TIF, negali būti parodomi kaip vienas vaizdas.

 Rodomas vaizdas

RAW vaizdas rodomas visuose languose.

 Suredaguotas vaizdas

Turinys, suderintas naudojant bet kurią DPP funkciją (priemonių paletę ir 
pan.), pritaikomas tik RAW vaizdui. 
Vis dėlto atlikus toliau nurodytas funkcijas veiksmai pritaikomi RAW ir JPEG 
vaizdui.
• Vaizdo šalinimas (37 p.)
• Vaizdo perkėlimas arba nukopijavimas (37 p.)
• Žymėjimas varnelėmis (31 p., 32 p.)
• Įvertinimas (31 p., 32 p.) 
• Vaizdo pasukimas (12 p.)

Pasirinkite meniu [Thumbnails/Miniatiūros] � [Group 
RAW and JPG versions/Grupuoti RAW ir JPG versijas].
Pagrindinis langas atnaujinamas ir vienu metu įrašyti RAW bei JPEG 

vaizdai parodomi kaip vienas vaizdas su ženklu [ ] (136 p.).

RAW vaizdus su plėtiniu .CR2 galima parodyti kaip vieną vaizdą

Kai rodomas vienas vaizdas

RAW ir JPEG vaizdų rodymas vieno vaizdo pavidalu 



35

3

1
2

4
5
6
7
8

Vaizdų 
rūšiavimas

Įvadas

Turinys

Vaizdų 
atsisiuntimas

Vaizdų
peržiūra

Vaizdų 
spausdinimas

Vaizdų 
redagavimas

Nuorodos / 
Rodyklė

Didelio kiekio 
RAW vaizdų 
apdorojimas

Nuotolinis 
fotografavimas

Nuostatų 
nurodymas

 Vaizdai, įtraukti į langą [Collection/Kolekcija]

Įtraukus į langą [Collection/Kolekcija] vieno vaizdo pavidalu rodomus RAW ir 
JPEG vaizdus, vienas vaizdas pažymimas ženklu [ ]. Vis dėlto RAW ir 
JPEG vaizdai faktiškai įtraukiami pavieniui, todėl skirtuke [Collection/
Kolekcija] esančių vaizdų skaičius padidėja 2 kartus.

Jei atšauksite [Group RAW and JPG versions/Grupuoti RAW ir JPEG 
versijas], RAW vaizdas ir JPEG vaizdas bus rodomi kaip atskiri vaizdai.

1 Pasirinkite vaizdą, kurio informaciją norite patikrinti.

2 Pasirinkite meniu [View/Rodinys]  � [Info/Informacija].

Pateikiamas vaizdo informacijos langas.

3 Pasirinkite skirtuką ir patikrinkite informaciją.

Vaizdo informacijos tikrinimas

Skirtukas [Exif 
Information/„Exif“ 

informacija]

Skirtukas [XMP/IPTC 
Information/XMP/ 
IPTC informacija]

Skirtukas [Recipes/ 
Receptai]

Vaizdo informacijos langas
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 Fotografavimo informacija pateikiama skirtuke [Exif Information/„Exif“ 
informacija], o IPTC* informacija, pridėta prie nufotografuoto vaizdo, 
pateikiama skirtuke [XMP/IPTC Information/XMP/IPTC informacija]. 
IPTC* informacija teikia papildomų komentarų apie vaizdus, pvz., 
paaiškinimus, kūrėjų sąrašą ir fotografavimo vietą. Informaciją, 
rūšiuojamą į 5 kategorijas, galima peržiūrėti skirtuke [XMP/IPTC 
Information/XMP/IPTC informacija] sąrašo laukelyje pasirinkus 
[Description/Aprašymas], [IPTC Contact/IPTC adresatas], [IPTC Image/
IPTC vaizdas], [IPTC Content/IPTC turinys] arba [IPTC Status/IPTC 
būsena].
* „International Press Telecommunications Council“ (IPTC)

 Skirtuko [Exif Information/„Exif“ informacija] turinys priklauso nuo 
fotoaparato modelio.

 Vaizdui pritaikytas recepto turinys pateikiamas skirtuke [Recipes/
Receptai].

 Rodinių keitimas

Jei, rodant vaizdo informaciją, pagrindiniame lange pasirenkamas kitas 
vaizdas, pateikiama kito vaizdo informacija.

 Skirtumas pasirinkus miniatiūrą su informacija

Kiekvieno vaizdo išsami fotografavimo informacija pateikiama vaizdo 

informacijos lange. Vis dėlto, jei norite tik patikrinti pagrindinę fotografavimo 

informaciją, galite tai su kiekvienu vaizdu padaryti meniu [Thumbnails/

Miniatiūros] � [With shooting information/Su fotografavimo informacija] (12 p.).

Kaip patogiai naudotis pagrindiniu langu
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Vaizdų tvarkymas
Šiame skyriuje aiškinama, kaip pašalinti nepageidaujamus vaizdus, perkelti 
arba kopijuoti vaizdus ir pan., ir taip vaizdus tvarkyti.

Atminkite, kad pašalintų vaizdų atkurti nebegalima.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite nepageidaujamą vaizdą.

2 Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Move to Trash/Perkelti į 
šiukšlinę].

Vaizdas perkeliamas į aplanką [Trash/Šiukšlinė] ir pašalinamas iš DPP.
 Vaizdai visiškai pašalinami iš kompiuterio, darbalaukyje parenkant 

meniu [Finder/Ieškiklis] � [Empty Trash/Ištuštinti šiukšlinę].

Nepageidaujamo vaizdo šalinimas
Galite perkelti arba nukopijuoti vaizdus į atskirą aplanką ir surūšiuoti pagal 
fotografavimo datą arba temas.

Nuvilkite vaizdą, kurį ketinate perkelti arba nukopijuoti.
 Kaip perkelti: nuvilkite vaizdą ir atleiskite, kai jis bus paskirties 

aplanke.
 Kaip nukopijuoti: laikydami paspaustą klavišą <Option> nuvilkite 

vaizdą į paskirties aplanką, tada atleiskite.

Vaizdai perkeliami arba nukopijuojami į paskirties aplanką.

Vaizdų perkėlimas
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Galite perkelti arba nukopijuoti aplankus su vaizdais ir surūšiuoti vaizdus pagal 
aplankus.

Nuvilkite aplanką, kurį ketinate perkelti arba nukopijuoti.
 Kaip perkelti: nuvilkite aplanką ir atleiskite, kai jis bus paskirties 

aplanke.
 Kaip nukopijuoti: laikydami paspaustą klavišą <Option> nuvilkite 

aplanką į paskirties aplanką, tada atleiskite.

Aplankai perkeliami arba nukopijuojami į paskirties aplanką.

Vaizdų perkėlimas į aplankus

Dažnai naudojamus aplankus galima užregistruoti žymelių aplanke.
Registruoti aplankai pateikiami pagrindinio lango skirtuke [Bookmark/Žymelė].

Žymelių šalinimas
Galite pašalinti aplanką, užregistruotą skirtuke [Bookmark/Žymelė].

1 Pasirinkite aplanką, kuriam turi būti registruojama 
žymelė.

2 Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Bookmark/Žymelė].
1 veiksmu pasirinktas aplankas registruojamas pagrindinio lango 

skirtuke [Bookmark/Žymelė].

Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Remove bookmark/
Šalinti žymelę].
Pasirinktas aplankas pašalinamas iš žymelių.

Dažnai naudojamų aplankų registravimas 
(žymelių registravimas)

Pasirinkite
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RAW vaizdai

RAW vaizdas – tai vaizdų gavimo jutiklio įrašyti duomenys. Kadangi 
fotografavimo metu fotoaparate vaizdo apdorojimas neatliekamas ir nuotrauka 
įrašoma įtraukiant „RAW vaizdo duomenis ir vaizdo apdorojimo sąlygų 
informaciją fotografavimo metu“, vaizdui peržiūrėti arba suredaguoti reikalinga 
speciali programinė įranga.
* RAW reiškia „žaliavinis“ arba „neapdorotas ir neredaguotas“.

Juostinės fotografijos terminais, RAW vaizdas yra dar neišryškintas 
nufotografuotas kadras.
Kai naudojama juostelė, vaizdas pirmą kartą pasirodo išryškinus. Analogiškai, 
neatlikus vaizdo signalo apdorojimo procedūros, negalima peržiūrėti RAW 
vaizdų kompiuteriu.
Taigi, nors šis procesas ir yra skaitmeninis, jis taip pat vadinamas „ryškinimu“.

Kai RAW vaizdai rodomi DPP programoje, ši automatiškai juos „išryškina“. Taigi 
DPP parodo RAW vaizdus, kurių ryškinimo procesas jau būna atliktas.
Naudojant DPP galima peržiūrėti, redaguoti ir spausdinti RAW vaizdus 
nesirūpinant dėl ryškinimo procedūrų.

RAW vaizdai

RAW ryškinimas

Kada reikia atlikti RAW ryškinimą

RAW vaizdų formatą sudaro RAW vaizdo duomenų ir vaizdo apdorojimo sąlygų 
informacija fotografavimo metu. RAW vaizdas, atvertas programa DPP, 
automatiškai išryškinamas ir vaizdą galite peržiūrėti kaip vaizdą, kuriam buvo 
pritaikytos fotografavimo metu galiojusios vaizdo apdorojimo sąlygos. 
Net jei atliksite įvairias atverto vaizdo derinimo operacijas (kiekvieną kartą 
vykdomas automatinis ryškinimas), keičiamos tik vaizdo apdorojimo sąlygos 
(ryškinimo sąlygos), originalūs vaizdo duomenys lieka nepakitę. Todėl tai yra 
puikūs duomenys naudotojams, kūrybiškai panaudojantiems nufotografuotus 
vaizdus, kadangi nereikia jaudintis dėl vaizdo kokybės suprastėjimo. 
Programoje DPP vaizdo apdorojimo sąlygų informacija, kurią galima derinti, 
vadinama receptu (87 p.).

Programoje DPP visi derinimo veiksmai (vaizdų apdorojimo sąlygų 
informacija), atlikti su priemonių palete, gali būti įrašomi į vaizdą duomenų 
(„recepto“) pavidalu (88 p.) arba įrašomi, atsisiunčiami ir pritaikomi kitiems 
vaizdams atskiro recepto failo (plėtinys „.vrd“, 89 p.) pavidalu. Tačiau recepto 
failo su įrašytais RAW vaizdo derinimo veiksmais negalima pritaikyti JPEG arba 
TIFF vaizdams.

RAW vaizdo privalumai

Vaizdo apdorojimo sąlygų informacija

RAW vaizdo duomenys

Turinys, suderintas priemonių 
paletėmis, gali būti tvarkomas 
individualiai kaip recepto failas 
(plėtinys „.dr4“) (87 p., 88 p.).
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JPEG ir TIFF vaizdų redagavimas
Programa DPP leidžia derinti JPEG ir TIFF vaizdus lygiai taip pat, kaip ir RAW 
vaizdus, – naudojant toliau nurodytas priemonių paletes.

• Atspalvio derinimo priemonių paletė
• Spalvų derinimo priemonių paletė
• Išsamaus derinimo priemonių paletė
• Apkirpimo / kampo derinimo priemonių paletė
• Dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo priemonių paletė
• Nuostatų priemonių paletė

Kadangi derinimo veiksmai, atlikti naudojant priemonių paletes (receptą), 
pakeičia tik vaizdo apdorojimo sąlygas, patys „originalūs vaizdo duomenys“ 
lieka nepakitę. Taigi nekyla vaizdo kokybės prastėjimo problemų, neišvengiamų 
redaguojant, todėl galite vaizdus perderinti daug kartų.

Programoje DPP visi derinimo veiksmai (vaizdų apdorojimo sąlygų 
informacija), atlikti su priemonių paletėmis, gali būti įrašomi į vaizdą duomenų 
(„recepto“) pavidalu (88 p.) arba įrašomi, atsisiunčiami ir pritaikomi kitiems 
vaizdams atskiro recepto failo (plėtinys „.vrd“,dr4”, 89 p.) pavidalu. Tačiau 
recepto duomenų, įrašytų su JPEG arba TIFF vaizdo derinimo veiksmais, 
negalima pritaikyti RAW vaizdams.

Turinys, suderintas priemonių 
paletėmis, gali būti tvarkomas 
individualiai kaip recepto failas 
(plėtinys „.dr4“) (87 p., 88 p.).

Vaizdo apdorojimo sąlygų informacija

JPEG, TIFF vaizdo duomenys
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Priemonių paletės
Naudodamiesi programa DPP, galite derinti vaizdus priemonių paletėmis 
perjungdami įvairių priemonių palečių langus pagal savo poreikius. Kadangi 
derinimo veiksmai, atlikti naudojant priemonių paletes, pakeičia tik vaizdo 
apdorojimo sąlygas, patys „originalūs vaizdo duomenys“ lieka nepakitę. 
Kadangi nekyla vaizdo kokybės prastėjimo problemų, neišvengiamų 
redaguojant, todėl galite vaizdus perderinti daug kartų. Įvairios priemonių 
paletės funkcijos išsamiau aprašytos atitinkamose temose.

Apkirpimo / 
kampo derinimo 
priemonių 
paletė

Dulkių šalinimo / 
kopijavimo 
antspaudo 
priemonių paletė

Bazinio 
derinimo priemonių 
paletė

Spalvų 
derinimo 
priemonių 
paletė

Atspalvio derinimo 
priemonių paletė

Nuostatų 
priemonių 
paletė

Objektyvo 
koregavimo 
priemonių paletė

Išsamaus derinimo 
priemonių paletė

 Bazinio derinimo priemonių paletė
Atliekami baziniai RAW vaizdo derinimo veiksmai (44 p.).

 Atspalvio derinimo priemonių paletė
Suderinama atspalvio kreivė ir pritaikomas „Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinis apšvietimo optimizatorius) (57 p.).

 Spalvų derinimo priemonių paletė
Suderinamas konkrečios spalvų erdvės atspalvis, grynis ir skaistis. Taip pat 
galima derinti viso vaizdo atspalvį ir grynį (62 p.).

 Išsamaus derinimo priemonių paletė
Sumažinama iškraipymų ir suderinamas vaizdo ryškumas (64 p.).

 Apkirpimo / kampo derinimo priemonių paletė
Apkerpamas vaizdas ir suderinamas vaizdo kampas (66 p.).

 Objektyvo koregavimo priemonių paletė
Vaizde koreguojama objektyvo aberacija (69 p.) ir pritaikomas „Digital Lens 
Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo optimizatorius) (74 p.).

 Dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo 
priemonių paletė
Iš vaizdo pašalinamos dulkės ir koreguojamas vaizdas apkerpant vaizdo 
dalis (77 p.).

 Nuostatų priemonių paletė
Konfigūruojama darbinė spalvų erdvė (82 p.).

RAW vaizdams derinti rekomenduojame naudoti bazinio derinimo priemonių 
paletę. Tačiau jei naudodami bazinio derinimo priemonių paletę pasigesite 
derinimo priemonių arba jei norite naudoti konkrečias funkcijas, kurios yra tik 
atspalvio derinimo priemonių paletėje (57 p.), rekomenduojame atlikti derinimo 
veiksmus bazinio derinimo priemonių paletėje, o po to atspalvio derinimo 
priemonių paletėje atlikti tik minimalius derinimo veiksmus.
Jei norite mažinti iškraipymų (64 p.) ir koreguoti objektyvo aberaciją (70 p.), 
pirmiausia turėtumėte atlikti būtinus derinimo veiksmus bazinio derinimo ir 
atspalvio derinimo priemonių paletėse, o po to atlikti derinimo veiksmus 
išsamaus derinimo priemonių paletėje (64 p.) ir objektyvo koregavimo 
priemonių paletėje (69 p.).
 Pagrindinio lango apačioje dešinėje spustelėkite [ ] mygtuką, kad būtų 

parodyta / paslėpta paletė [Navigator/Naršymas].

Skirtingų priemonių palečių naudojimas
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Redagavimas naudojantis bazinio derinimo priemonių palete
Bazinio derinimo priemonių paletėje atliekami baziniai RAW vaizdų derinimo 
veiksmai. Naudodamiesi šia priemonių palete galite derinti vaizdo šviesį, 
nustatyti „Picture Style“ nuostatas, derinti baltos spalvos balansą, kontrastą, 
atspalvį, grynį ir dinaminį diapazoną, taikyti „Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinį apšvietimo optimizatorių) ir derinti vaizdo ryškumą.
Atminkite, kad vieninteliai derinimo veiksmai, kuriuos galite atlikti su JPEG / 
TIFF vaizdais yra taikyti „Auto Lighting Optimizer“ (automatinį apšvietimo 
optimizatorių) ir derinti vaizdo ryškumą.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite vaizdą ir t. t.

2 Ekrane pateikite bazinio derinimo priemonių paletę.

Vaizdo šviesį galima derinti. Jei norite vaizdą pašviesinti, pastumkite šliaužiklį į 
dešinę. Jei norite vaizdą patamsinti, stumtelėkite šliaužiklį į kairę.

Šviesio derinimas

Grąžinamos originalios 
vaizdo nuostatos

Įveskite skaitinę vertę

Pastumkite šliaužiklį į kairę arba dešinę

Derinimo diapazonas yra nuo –3,0 iki +3,0 (žingsneliais po 0,01 įvedant 
vertę).

JPEG/TIFF
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Jei vaizdas skiriasi nuo įsivaizduoto fotografavimo metu, keisdami „Picture 
Style“ nuostatas galite priartinti prie tikėtosi gauti vaizdo. Net jei įrašėte vaizdą 
(84 p.) pasirinkę nuostatą  [Monochrome/Vienspalvis] (51 p.), galite bet kuriuo 
metu pakeisti „Picture Style“ tiesiog pasirinkdami kitą „Picture Style“ nuostatą, o 
ne [Monochrome/Vienspalvis].

„Picture Style“ nuostatų keitimas

Grąžinamos originalios 
vaizdo nuostatos

Pasirinkite

„Picture Style“ Aprašymas

( )

Vaizdo fotografavimo metu fotoaparatu nustatyta „Picture 
Style“ nuostata.
Kai pasirinktas fotoaparato kūrybinės zonos režimas, 
nustatyta „Picture Style“ nuostata, pateikiama 
skliausteliuose ( ).
Kai pasirinktas fotoaparato pagrindinės zonos režimas, ( ) 
rodoma [Shot settings/Fotografavimo nuostatos] ir 
pritaikomos vaizdo charakteristikos pagal pasirinktą 
fotografavimo režimą.

„Standard“ 
(standartinis)

Vaizdas atrodo sodrus.
Paprastai ši nuostata tinka daugeliui vaizdų.

„Auto“ (automatinis)

Atspalvis nustatomas taip, kad atitiktų aplinką. Spalvos 
bus ryškios. Ypač bus ryškios mėlyno dangaus, žalumos 
ir saulėlydžio spalvos, fotografuojant gamtą, lauke ar 
saulėlydį.

„Portrait“ (portretas)

Padeda išgauti gražesnius odos atspalvius.
Nuostata veiksminga fotografuojant stambius moterų ir 
vaikų planus. Pakeitus parametrą [Color tone/Atspalvis], 
galima suderinti odos atspalvį (51 p.).

„Landscape“ 
(kraštovaizdis)

Sodriai mėlynai ir žalia spalvai išgauti.
Veiksminga siekiant dar įspūdingesnių kraštovaizdžių.

„Fine Detail“ 
(smulkios detalės)

Tinka detalių kontūrų ir smulkios tekstūros objekto 
aprašymui. Spalvos bus šiek tiek ryškesnės.

„Neutral“ (neutralus)
Užtikrina natūralias spalvas ir švelnesnius vaizdus.
Veiksminga pritaikyti pagrindiniams vaizdams, kuriuos 
dar ketinama derinti.

„Faithful“ (tikslus)

Kai objektas fotografuojamas naudojant 5 200 K spalvos 
temperatūros nuostatą, spalva kolorimetriniu būdu 
pakoreguojama, kad atitiktų objekto spalvą. Veiksminga 
pritaikyti pagrindiniams vaizdams, kuriuos dar ketinama 
derinti.

„Monochrome“ 
(vienspalvis)

Skirta nespalvotiems vaizdams.
Vaizdą galima suderinti pasirinkus [Filter effect/Filtro 
efektas] arba [Toning effect/Atspalvių efektas] (51 p.).
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„Picture Style“ Aprašymas

(Fotoaparate 
užregistruotas 
„Picture Style“ 

failas)

Parodomas parenkant vaizdą, nufotografuotą su 
fotoaparate registruota „Picture Style“ nuostata.
Šiame sąraše „Picture Style“ failo pavadinimas rodomas 
paprastuose skliausteliuose.

[DPP pritaikytas 

„Picture Style“ failas]

Su DPP pritaikyto „Picture Style“ failo pavadinimas 
rodomas laužtiniuose skliausteliuose.

 Nuostatas [Color tone/Atspalvis], [Color saturation/Spalvų grynis], 
[Contrast/Kontrastas], [Unsharp mask/Ryškinimo kaukė] ir [Sharpness/ 
Ryškumas] galima išlaikyti net ir pakeitus „Picture Style“ nuostatą.

 Negalima rinktis [Auto/Automatinis], jei vaizdai buvo nufotografuoti 
fotoaparatais EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, 
EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, 
EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 7D, EOS 60D/EOS 60Da, 
EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 550D, 
EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D, EOS 400D, EOS 350D, 

PowerShot G3 X, PowerShot G1 X Mark II, PowerShot G7 X, 
PowerShot G9 X, PowerShot SX60 HS, PowerShot G5 X, PowerShot G16, 

PowerShot S120, PowerShot G1 X, PowerShot G15, PowerShot S110, 
PowerShot S100, PowerShot G9, PowerShot G10, PowerShot G11, 
PowerShot G12, PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS, 
arba PowerShot SX50 HS. Kai keičiate „Picture Style“ nuostatą 
pasirinkę kelis vaizdus, jei esate pasirinkę derančiais fotoaparatais 
(išskyrus nurodytais aukščiau) užfiksuotų vaizdų, nors ir galite pasirinkti 
[Auto/Automatinis], nuostata [Auto/Automatinis] nepritaikoma aukščiau 
nurodytais fotoaparatais užfiksuotiems vaizdams.

 Galite rinktis [Fine Detail/Smulkios detalės] visiems vaizdams, 
nufotografuotiems derančiais fotoaparatų modeliais, išskyrus 
PowerShot G3 X, PowerShot G1 X Mark II, PowerShot G7 X, 
PowerShot G9 X, PowerShot SX60 HS, PowerShot G5 X, 
PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot G1 X, PowerShot G15, 
PowerShot S110, PowerShot S100, PowerShot G9, PowerShot G10, 
PowerShot G11, PowerShot G12, PowerShot S90, PowerShot S95, 
PowerShot SX1 IS ir PowerShot SX50 HS.

 Negalima rinktis [Auto/Automatinis] su fotoaparatu sukurtais daugybinio 
eksponavimo RAW vaizdais.
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„Picture Style“ failas yra „Picture Style“ plėtinio failas.
Naudojant DPP, RAW vaizdams galima pritaikyti įvairiai aplinkai tinkamus 
„Picture Style“ failus, kuriuos atsisiuntėte iš „Canon“ interneto svetainės, arba 
„Picture Style“ failus, sukurtus programa „Picture Style Editor“. Prieš 
naudodami „Picture Style“ failą įrašykite į kompiuterį.

1 Skyde „Picture Style“ spustelėkite  mygtuką [Browse/ 
Naršyti].

Pateikiamas dialogo langas [Open/Atvėrimas].

2 Pasirinkite kompiuteryje įrašytą „Picture Style“ failą ir 
spustelėkite mygtuką [Open/Atverti].
Pasirinktas „Picture Style“ failas pritaikomas vaizdui.
 Jei norite pritaikyti kitą „Picture Style“ failą, pakartokite procedūrą nuo 2 

veiksmo.

„Picture Style“ failo naudojimas
Patyrusiems

Fotoaparatui galima pritaikyti tik „Picture Style“ failus su plėtiniu .PF2 arba .PF3. 

Jei nufotografuoto vaizdo atspalvis neatrodo natūralus, pakeiskite baltos 
spalvos balansą, kad atspalvis atrodytų natūraliai. Kad atspalviai būtų 
natūralūs, galite, pvz., blyškių gėlių fotografavimo metu nustatyti šviesos šaltinį.

 ( ) yra vaizdo fotografavimo metu fotoaparatu nustatytas baltos 
spalvos balansas.
• Kai pasirinktas fotoaparato kūrybinės zonos režimas, nustatytas 

baltos spalvos balansas pateikiamas skliausteliuose ( ).
• Kai pasirinktas fotoaparato pagrindinės zonos režimas, 

skliausteliuose ( ) rodoma [Shot settings/Fotografavimo nuostatos]  ir 
pritaikomos vaizdo charakteristikos pagal pasirinktą fotografavimo 
režimą.

Atspalvio derinimas keičiant baltos spalvos balansą

Grąžinamos originalios 
vaizdo nuostatos

Pasirinkite

Jei, pakeitus baltos spalvos balansą, vaizdo atspalvis neatrodo natūralus, 
baltos spalvos balansą pakoreguokite baltos spalvos balanso pipete (48 p.).

Jei, suderinę baltos spalvos balansą, norite toliau derinti atspalvį, pasirinkite 
[Color tone/Atspalvis] (51 p.), kad rezultatas labiau atitiktų jūsų lūkesčius.

Atspalvis netampa natūralesnis net ir pakeitus baltos spalvos 
balansą

Atspalvių tikslinimas

 Sąrašo laukelyje pasirinkus [ ( )], derinimo rezultatų negalima 
užregistruoti kaip asmeninio baltos spalvos balanso (114 p.). 

 Negalima keisti ar derinti baltos spalvos balanso fotoaparatu sukurtų 
daugybinio eksponavimo RAW vaizdų atveju.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną baltos spalvos balanso nuostatą 
rasite fotoaparato naudotojo vadove.
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Baltos spalvos balansą galima nustatyti parenkant tam tikrą vaizdo dalį kaip 
baltos spalvos atskaitą, kad vaizdas atrodytų natūraliau. Baltos spalvos 
balanso pipetę galima efektyviai naudoti tose vaizdo vietose, kuriose dėl 
apšvietimo šaltinio poveikio pasikeitė atspalvis.

1

2 Spustelėkite tą tašką, kuris bus traktuojamas kaip baltos 
spalvos atskaita.

Atspalvių derinimas baltos spalvos balanso pipete

Spustelėkite

Žymiklio vietos koordinatės ir RGB vertės (8 bitų 
konversija)

Spustelėkite

Grąžinamos 
originalios vaizdo 
nuostatos

Vaizdo spalva derinama naudojant pasirinktą tašką baltos spalvos 
atskaita.

 Jei spustelėsite kitą vaizdo tašką, baltos spalvos balansas bus 
suderintas iš naujo.

 Norint išeiti iš baltos spalvos balanso pipetės režimo, reikia spustelėti 
mygtuką [ ] dar kartą.

Jei vaizde nėra baltos spalvos sričių, baltos spalvos balansą galite suderinti 2 
veiksmu spustelėdami pilką vaizdo tašką. Taip pasiekiamas toks pat 
suderinimo režimas, kaip ir parenkant baltą sritį.

Jei vaizde nėra baltų sričių

Negalima keisti ar derinti baltos spalvos balanso fotoaparatu sukurtų 
daugybinio eksponavimo RAW vaizdų atveju.
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Baltos spalvos balansą galima suderinti nustatant spalvos temperatūros 
skaitinę vertę.

1 Sąrašo laukelyje [White balance adjustment/Baltos 
spalvos balanso derinimas] pasirinkite [Color 
temperature/Spalvos temperatūra].

2 Nustatykite spalvos temperatūrą.

Baltos spalvos balanso derinimas spalvos 
temperatūra

Patyrusiems

Pateikiama nuostatos 
vertė

Pastumkite šliaužiklį į kairę arba 
dešinę

Derinimo diapazonas yra nuo 2 000 iki 10 000 K (10 K žingsneliais).

Tai funkcija, kuria atliekamas tikslus baltos spalvos balanso derinimas. 
Naudojantis šia funkcija galima pasiekti tokių pačių rezultatų kaip ir naudojantis 
trečiosios šalies spalvų temperatūros konversijos filtrais ir spalvos koregavimo 
filtrais. Derinimo diapazonas yra ±10 žingsnių. Ši funkcija pirmiausia skirta 
galutiniams vartotojams, išmanantiems spalvų temperatūros konversijos filtrų ir 
spalvos koregavimo filtrų funkcijas ir jais pasiekiamus rezultatus.

Baltos spalvos balansą tiksliai suderinkite stumdami 
tašką skydo [Fine-tune/Tikslus derinimas] derinimo 
ekrano centre.

 „B“ reiškia mėlyną, „A“ – gintarinę, „M“ – purpurinę ir „G“ – žalią 
spalvas. Spalva derinama artėjant link spalvos, link kurios juda taškas.

 Derinimo veiksmus galite patikslinti šliaužikliais arba įvesdami derinimo 
vertes.

Tikslus baltos spalvos balanso derinimas
Patyrusiems

Įveskite vertes, 
kad nustatytumėte

Nuvilkite Pastumkite šliaužiklius į kairę arba dešinę 

 Jei norite registruoti derinimo rezultatus kaip asmeninį baltos spalvos 
balansą (114 p.), sąrašo laukelyje [White balance adjustment/Baltos 
spalvos derinimas] pasirinkite ne [ ( )] ir tada tiksliai suderinkite baltos 
spalvos balansą. Jei sąrašo laukelyje pasirinkote [ ( )] ir patikslinote 
baltos spalvos balansą derinimo rezultato negalėsite įregistruoti kaip 
asmeninio baltos spalvos balanso.

 Negalima keisti ar derinti baltos spalvos balanso fotoaparatu sukurtų 
daugybinio eksponavimo RAW vaizdų atveju.

Nustatymo diapazonas yra nuo 0 iki ±10 (žingsneliais po 0,1 įvedant vertę).
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Galite suderinti moduliaciją ir kontrasto laipsnį. Pastumkite šliaužiklį į dešinę, 
kad kontrastas sustiprėtų, arba į kairę, kad susilpnėtų.

Kontrasto derinimas

Grąžinamos originalios 
vaizdo nuostatos

Pastumkite šliaužiklį 
į kairę arba dešinę 
(9 žingsneliai)

Įveskite nuostatą 
(0,1 žingsneliais)

Galite suderinti vaizdo šešėlių ir peršviestų sričių šviesį. 
Vaizduose suderinę tik šešėlių arba peršviestas sritis, galite sumažinti jų spalvų 
keitimo efektą. 

Šešėlių / peršviestų sričių šviesio derinimas
Patyrusiems

Vilkite šliaužiklius į kairę 
arba į dešinę.

Įveskite nuostatą 
(0,1 žingsneliais)

Jei vaizdo peršviestose arba šešėlio srityse atliksite didelio derinimo 
veiksmus, vaizdas gali atrodyti nenatūraliai. Tokiu atveju sumažinkite 
derinimo laipsnį.
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Galite suderinti atspalvius ir bendrą spalvų grynį.
Jei nustatyta „Picture Style“ (45 p.) nuostata [Monochrome/Vienspalvis], nustatomos 

parinkčių [Color tone/Atspalvis] ir [Color saturation/Spalvų grynis] nuostatos [Filter 

effect/Filtro efektas] ir [Toning effect/Atspalvių efektas] (šis puslapis).

 „Color tone“ (atspalvis): Pastumkite šliaužiklį į dešinę, kad 
atspalviai taptų geltonesni, arba 
į kairę, kad jie taptų raudonesni.

 „Color saturation“ (spalvų grynis): Derinamas bendras vaizdo spalvų 
intensyvumas. Pastumkite 
šliaužiklį į dešinę, kad spalvos 
suintensyvėtų, arba į kairę, kad 
taptų ne tokios intensyvios.

Atspalvio ir spalvų grynio keitimas

Įveskite nuostatą 
(0,1 žingsneliais)

Grąžinamos originalios 
vaizdo nuostatos

Vilkite šliaužiklius į kairę 
arba į dešinę.

Derinimo diapazonas yra nuo –4 iki +4

Nuostatos „Monochrome“ (Vienspalvis) 
derinimas
Kai nustatyta „Picture Style“ (45 p.) nuostata [Monochrome/Vienspalvis], galima 
kurti vienspalves nuotraukas su į filtrą panašiais efektais arba atrodytų taip, lyg 
jos būtų vienos spalvos.

1 Sąrašo laukelyje [Picture Style] pasirinkite [Monochrome/
Vienspalvis].

2 Grąžinamos originalios 
vaizdo nuostatos

Pateikiamos nuostatų 
vertės
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 „Filter effect“ (filtro efektas): Sukuriama vienspalvė nuotrauka, kurioje 
akcentuojamas debesų baltumas ir medžių 
žalumas.

 „Toning effect“ 

(atspalvių efektas): Sukuriama vienspalvė nuotrauka su pridėta viena 
spalva.
Galima rinktis iš [None/Nėra], [Sepia/Sepija], [Blue/
Mėlyna], [Purple/Rausva] ir [Green/Žalia].

Filtras Efekto pavyzdys

„None“ (nėra) Įprastas vienspalvis vaizdas be filtro efekto.

„Yellow“ (geltona)
Mėlynas dangus atkuriamas natūraliau su aiškiai 
išsiskiriančiais baltais debesimis.

„Orange“ (oranžinė)
Mėlynas dangus šiek tiek patamsėja. Labiau paryškėja 
saulėlydis.

„Red“ (raudona)
Mėlynas dangus gerokai patamsėja. Rudeniniai lapai 
tampa aiškūs ir šviesūs.

„Green“ (žalia)
Žmonių odos atspalviai ir lūpos tampa švelnesnės. Žali 
medžių lapai tampa aiškūs ir šviesūs.

Jei norite pabrėžti filtro efektą, pastumkite šliaužiklį [Contrast/Kontrastas] 
dešiniau. 

Padidinkite nuostatos [Contrast/Kontrastas] vertę filtro efektui 

sustiprinti

Galite suderinti dinaminį diapazoną (perėjimų išraiškos plotį) nuo tamsių taškų 
iki šviesių.

 Horizontalioje ašyje rodomas įvesties, o vertikalioje – išvesties lygis.
 Varnele pažymėkite žymės langelį [Move midpoint to match/Perkelti 

vidurio tašką], kad susietumėte vidurio tašką su įvesties baltų taškų ir 
išvesties juodų taškų derinimo veiksmais.

Dinaminio diapazono derinimas
Patyrusiems

Perkelkite į kairę arba 
dešinę Įvesties balti taškai

Perkelkite žemyn
Išvesties balti taškai

Perkelkite aukštyn
Išvesties juodi taškai

Perkelkite į kairę arba 
dešinę Atspalvio vidurinio 
taškas

Dinaminį diapazoną galite 
derinti ir įvesdami vertes

Perkelkite į kairę arba dešinę
Įvesties juodi taškai
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Siekiant suteikti vaizdui pageidaujamus perėjimus ir skaistį, atitinkamame 
dinaminiame diapazone pritaikomas automatinis derinimas.

Spustelėkite mygtuką [Auto/Automatinis].

Siekiant suteikti vaizdui pageidaujamus perėjimus ir skaistį, 
automatiškai derinamas dinaminis diapazonas.

Kai derinate vaizdus naudodami vaizdų redagavimo programinę įrangą, 
pasižyminčią pažangiomis redagavimo funkcijomis, pasirinkite elementą 
[Linear/Tiesinis]. Atminkite, kad pažymėjus langelį [Linear/Tiesinis] vaizdas 
tampa blankus.

[Linear/Tiesinis] – pažangaus derinimo funkcija

Pažymėjus varnele langelį [Linear/Tiesinis], neveikia [Contrast/Kontrastas], 
[Highlight/Peršviesta], [Shadow/Šešėlis] ir [Auto Lighting Optimizer/
Automatinis apšvietimo optimizatorius] (54 p.).

Automatinis perėjimo ir skaisčio derinimas

 Automatiškai derinami balti taškai, vidurio taškas ir juodi taškai, esantys 
skyde [Gamma adjustment/Gamos derinimas] bei skydo [Advanced/
Pažangus] parinktyse [Highlight/Peršviesta] ir [Shadow/Šešėlis].

 Toliau pateiktos nuostatos, kurios yra atkuriamos ir kurios neatkuriamos 
naudojant šį derinimą.
 Atkuriamos nuostatos
・Auto Lighting Optimizer (automatinis apšvietimo optimizatorius) 

・[Contrast/Kontrastas] skyde [Advanced/Pažangus]
 Neatkuriamos nuostatos
・Šviesio derinimas

・Baltos spalvos balanso derinimas

・Tiesinis*

* Balti ir juodi taškai derinami automatiškai.

Pritaikius automatinį derinimą, vaizdas gali atrodyti nenatūraliai. Tokiu 
atveju sumažinkite šešėlio ir peršviestų sričių derinimo laipsnį.
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Jei nuotrauka tamsi arba mažas kontrastas, galite pasinaudoti funkcija „Auto 
Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo optimizatorius), kad būtų 
automatiškai pakoreguotas šviesis bei kontrastas ir būtų gautas malonesnės 
išvaizdos vaizdas.
Taip pat galite pakeisti vaizdo, nufotografuoto su fotoaparato funkcija 
„Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo optimizatorius), nuostatas.
Šią funkciją galima naudoti ir su JPEG / TIFF vaizdais, ir su RAW vaizdais.
* ALO – tai funkcija „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo 
optimizatorius).

1 Varnele pažymėkite langelį [Auto Lighting Optimizer/
Automatinis apšvietimo optimizatorius]

 Jei vaizdas nufotografuotas naudojant fotoaparato funkciją „Auto 
Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo optimizatorius), langelis jau 
būna pažymėtas.

2 Pagal pageidavimus pakeiskite nuostatas.

Vaizdas automatiškai pakoreguojamas, kad atitiktų nuostatas.
 Jei vaizdas nufotografuotas naudojant fotoaparato funkciją „Auto 

Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo optimizatorius), 
fotografavimo metu galiojusios nuostatos įsigalioja kaip numatytosios 
vertės.

 Jei norite atšaukti funkciją „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis 
apšvietimo optimizatorius), atžymėkite langelį.

Funkcijos „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis 
apšvietimo optimizatorius) naudojimas

Varnelė

Pasirinkite vieną iš trijų 
lygių: „Low“ (žemas) / 
„Standard“ (standartinis) / 
„Strong“ (stiprus)

 Jei derančiu EOS fotoaparatu (išskyrus EOS-1D Mark IV arba EOS 5D 

Mark II ) nustatyta [Highlight tone priority/Paryškinto atspalvio pirmenybė] 

nuostata [Enable/Įjungti], funkcijos „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis 

apšvietimo optimizatorius) su RAW vaizdais naudoti negalima.

 Funkcijos „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo 

optimizatorius) negalima naudoti su fotoaparatu sukurtais daugybinio 

eksponavimo RAW vaizdais.

 Kai pritaikote funkciją „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo 

optimizatorius) vienu metu nufotografuotiems RAW ir JPEG vaizdams, 

abiejų vaizdų koregavimo rezultatai gali skirtis.
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Galite sukurti ryškesnę arba švelnesnę bendrą nuotraukos atmosferą. 
Derinama pasirinkus vieną iš režimų – [Sharpness/Ryškumas] arba [Unsharp 
mask/Ryškinimo kaukė].

[Sharpness/
Ryškumas]: Vaizdo ryškumas valdomas derinant vaizdo kontūrų 

akcentavimą. Kuo toliau į dešinę pastumiamas šliaužiklis 
[Sharpness/Ryškumas] (nuostata didėja), tuo labiau 
akcentuojami kraštai ir tuo ryškesnis gaunamas vaizdas.

[Unsharp mask/
Ryškinimo kaukė]: Vaizdo ryškumas derinamas tiksliau.

[Strength/
Stiprumas]: Parodomas vaizdo kontūrui tenkantis akcento lygis. Kuo 

toliau į dešinę pastumiamas šliaužiklis (nuostata didėja), tuo 
labiau akcentuojami vaizdo kraštai ir tuo ryškesnis 
gaunamas vaizdas.

[Fineness/
Smulkumas]: Parodomas akcentuoto kontūro smulkumas. Kuo labiau į 

kairę stumiamas šliaužiklis (nuostata mažėja), tuo lengviau 
galima akcentuoti smulkesnes detales.

[Threshold/
Slenkstis]: Nurodo, koks turi būti kontrasto skirtumas, palyginti su 

aplinka, kad būtų akcentuojami kraštai.

Vaizdo ryškumo derinimas

[Unsharp mask/Ryškinimo kaukė] galima naudoti tik su RAW vaizdais.

Sąrašo laukelyje pasirinkite [Sharpness/Ryškumas] ir 
derinkite nuostatą.

Grąžinamos originalios 
vaizdo nuostatos

Pastumkite šliaužiklį į kairę arba dešinę

Įveskite nuostatą (0,1 
žingsneliais)

Pasirinkite [Sharpness/
Ryškumas]

Derinimo diapazonas yra nuo 0 iki 10.
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Detalus vaizdo ryškumo nustatymas
Sąrašo laukelyje pasirinkite [Unsharp mask/Ryškinimo 
kaukė] ir derinkite nuostatą.

Pastumkite šliaužiklį 
į kairę arba dešinę

Pasirinkite [Unsharp 
mask/Ryškinimo kaukė]

Įveskite nuostatą 
(0,1 žingsneliais)

Vaizdo ryškumą derinkite tada, kai nustatyta lango rodinio vertė [400 %], 
[200 %] arba [100 %]. Jei nustatyta vertė [Fit to window/Sutalpinti lange] 
(visas rodinys), gali nepavykti teisingai patikrinti derinimo rezultatų.
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Redagavimas naudojantis atspalvių derinimo priemonių palete
Naudodamiesi atspalvio derinimo priemonių paletės funkcijomis galėsite 
suderinti vaizdus įprastomis vaizdų redagavimo programinės įrangos 
priemonėmis.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite vaizdą ir t. t.

2 Ekrane pateikite atspalvio derinimo priemonių paletę.

Vaizdo šviesį ir kontrastą galima derinti. Kadangi priemonių paletės funkcijų 
derinimo plotis yra didesnis nei bazinio derinimo priemonių paletės funkcijų, jei 
suderinsite per daug, vaizdo spalvos gali tapti pernelyg išgrynintos arba gali 
suprastėti vaizdo kokybė. Derinkite ypatingai įdėmiai.

Šviesio ir kontrasto derinimas

Vilkite šliaužiklius į kairę 
arba į dešinę.

Įveskite nuostatą 
(0,1 žingsneliais)

Grąžinamos originalios 
vaizdo nuostatos

JPEG/TIFF
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 „Brightness“ (šviesis): Jei norite vaizdą pašviesinti, pastumkite 
šliaužiklį į dešinę, jei norite patamsinti, 
pastumkite šliaužiklį į kairę.

 „Contrast“ (kontrastas): Naudojamas moduliacijai ir spalvų kontrasto 
laipsniui derinti. Pastumkite šliaužiklį į 
dešinę, kad vaizdo kontrastas sustiprėtų, 
arba į kairę, kad susilpnėtų.

Derinimo diapazonas yra nuo –100 iki +100 (žingsneliais po 0,1, kai vertė 
įvedama).

Baltos spalvos balansą galima nustatyti parenkant tam tikrą vaizdo dalį kaip 
baltos spalvos atskaitą, kad vaizdas atrodytų natūraliau. Baltos spalvos 
balanso pipetę galima efektyviai naudoti tose vaizdo vietose, kuriose dėl 
apšvietimo šaltinio poveikio pasikeitė atspalvis.

1 Spustelėkite mygtuką [ ].

Atspalvių derinimas baltos spalvos balanso pipete
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2 Spustelėkite tą tašką, kuris bus traktuojamas kaip baltos 
spalvos atskaita.

Vaizdo spalva derinama naudojant pasirinktą tašką baltos spalvos 
atskaita.

 Jei spustelėsite kitą vaizdo tašką, baltos spalvos balansas bus 
suderintas iš naujo.

 Norint išeiti iš baltos spalvos balanso pipetės režimo, reikia spustelėti 
mygtuką [ ] dar kartą.

Žymiklio vietos koordinatės ir RGB vertės (8 bitų konversija)
Spustelėkite

Jei vaizde nėra baltos spalvos sričių, baltos spalvos balansą galite suderinti 
2 veiksmu spustelėdami pilką vaizdo tašką. Taip pasiekiamas toks pat 
suderinimo režimas, kaip ir parenkant baltą sritį.

Jei vaizde nėra baltų sričių

Histogramos rodinys keičiasi pagal derinimo veiksmus. Histogramą galite 
pateikti ir prieš atlikdami derinimo veiksmus

Konkrečios srities skaistį, kontrastą ir spalvą galima suderinti keičiant atspalvių 
kreivę (137 p.).

1 Pasirinkite atspalvių kreivės režimą ir interpoliacijos 
metodą.

Atspalvių kreivės derinimas
Patyrusiems
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2 Suderinkite.

 Horizontalioje ašyje rodomas įvesties, o vertikalioje – išvesties lygis.
 Maksimalus [ ] skaičius yra 8.
 Kad pašalintumėte [ ], du kartus spustelėkite [ ].

Galite pateikti 
histogramas iki ir po 
derinimo

RGB: atlieka paketinį 
RGB derinimą
R, G, B: suderina 
kiekvieną kanalą

[ ] koordinatės (kai 
nustatytos kelios 
koordinatės, paskutinį 
kartą nustatytos 
koordinatės [ ])

Atspalvių kreivės valdymo pavyzdys

Pašviesinami vidutiniai atspalviai Patamsinami vidutiniai atspalviai

Atspalviai paryškinami Atspalviai pašvelninami
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Galite suderinti dinaminį diapazoną (perėjimų išraiškos plotį) nuo tamsių taškų 
iki šviesių.

 Horizontalioje ašyje rodomas įvesties, o vertikalioje – išvesties lygis.

Dinaminio diapazono derinimas
Patyrusiems

Perkelkite į 
kairę
Įvesties balti 
taškai

Grąžinamos 
originalios 
vaizdo 
nuostatos

Perkelkite į 
dešinę
Įvesties juodi 
taškai

Išvesties balto 
taško skaitinė 
vertė

Perkelkite žemyn
Išvesties balti taškai

Išvesties juodo 
taško skaitinė 
vertė

Perkelkite aukštyn 
Išvesties juodi taškai

Įvesties juodo 
taško skaitinė 
vertė

Įvesties balto 
taško skaitinė 
vertė

Informacijos apie funkcijos „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo 
optimizatorius) rasite „Funkcijos „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis 
apšvietimo optimizatorius) naudojimas“ (54 p.) skirsnyje „Redagavimas 
naudojantis bazinio derinimo priemonių palete“.

 Juodų taškų nustatymo diapazonas yra nuo 0 iki 247 (po 1 žingsnelį, jei 
vertė įvedama tiesiogiai).

 Baltų taškų nustatymo diapazonas yra nuo 8 iki 255 (po 1 žingsnelį, jei 
vertė įvedama tiesiogiai).

 Galite pateikti histogramas iki ir po derinimo (60 p.).

Funkcijos „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis 
apšvietimo optimizatorius) naudojimas
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Redagavimas naudojantis spalvų derinimo priemonių palete
Naudodamiesi spalvų derinimo priemonių palete galite suderinti konkrečios 
spalvų gamos atspalvį, grynį ir skaistį. Galimos 8 spalvų gamos (raudona, 
oranžinė, geltona, žalia, vandens spalva, mėlyna, rausva ir purpurinė). Taip pat 
galite suderinti viso vaizdo atspalvį ir sotį bei derinti vienspalvius vaizdus.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite vaizdą ir t. t.

2 Ekrane pateikite spalvų derinimo priemonių paletę.

Konkrečios spalvų gamos derinimas
Derinimo veiksmus atlikite šliaužikliais. Derinimo veiksmus galite atlikti 
tiesiogiai įvesdami skaitines vertes.

H: derinamas atspalvis.
S: derinamas grynis.
L: derinamas skaistis.

Redagavimas naudojantis spalvų derinimo 
priemonių palete

Patyrusiems

Grąžinkite visas originalias 
nuostatas

Pastumkite šliaužiklius į 
kairę arba dešinę

Įveskite vertes, 
kad nustatytumėte

Grąžinkite originalias spalvų 
gamos nuostatas

Derinimo diapazonai yra tokie:
H: nuo –20 iki +20
S: nuo –10 iki +10
L: nuo –10 iki +10

JPEG/TIFF
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Viso vaizdo atspalvio ir grynio derinimas
Derinimo veiksmus atlikite šliaužikliais. Derinimo veiksmus galite atlikti 
tiesiogiai įvesdami skaitines vertes.
 „Hue“ (atspalvis): Pastumkite šliaužiklį į dešinę, kad atspalviai taptų 

geltonesni, arba į kairę, kad jie taptų raudonesni.
 „Saturation“ (grynis): Derinamas bendras vaizdo spalvų intensyvumas. 

Pastumkite šliaužiklį į dešinę, kad spalvos 
suintensyvėtų, arba į kairę, kad taptų ne tokios 
intensyvios.

Grąžinkite visas originalias 
nuostatas

Pastumkite šliaužiklius 
į kairę arba dešinę

Įveskite vertes, 
kad nustatytumėte

Atspalvio derinimo diapazonas yra  nuo –30 iki +30;  grynio – nuo 0 iki 200.

Vienspalvio vaizdo derinimas
Paspauskite mygtuką [Monochrome/Vienspalvis], kad nustatytumėte 8 spalvų 
gamų mažiausios soties nuostatas (-10) ir sukurtumėte vienspalvį vaizdą. 
Sukūrę, kiekvienos spalvos gamos slankikliais „H“ ir „L“galite tiksliai derinti 
vienspalvį vaizdą ir taip suderinti atspalvį ir skaistį.

Grąžinkite visas 
originalias nuostatas

Pastumkite šliaužiklius 
į kairę arba dešinę

Įveskite vertes, 
kad nustatytumėte
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Redagavimas naudojantis išsamaus derinimo priemonių palete
Išsamaus derinimo priemonių paletę galite naudoti norėdami sumažinti 
iškraipymų, atsirandančių vaizduose, užfiksuotuose nakties metu arba 
nustačius dideles ISO vertes. Šią priemonių paletę galima naudoti kartu su 
ryškumo derinimo funkcijomis. Atminkite, kad šios priemonių paletės funkcijas 
galite naudoti ne tik su JPEG ir TIFF vaizdas, bet ir su RAW vaizdais.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite vaizdą ir t. t.

2 Ekrane pateikite išsamaus derinimo priemonių paletę.

Galite sumažinti iškraipymų, kurie būdingi naktį arba naudojant didelį ISO 
jautrumą nufotografuotiems vaizdams.
* NR – tai funkcija „Noise Reduction“ (iškraipymų mažinimas).

Suderinkite vaizdą.

 Iškraipymų mažinimo lygį galima nustatyti diapazone nuo 0 iki 20. 
Kuo didesnė nuostata, tuo labiau veikia iškraipymų mažinimo efektas.

 Iškraipymų mažinimo efektą galima patikrinti ir patikros lange.

Iškraipymų mažinimas

Padidinimo rodinio vieta

Patikros langas

Pastumkite šliaužiklius

Įveskite nuostatą (0,1 
žingsneliais)

JPEG/TIFF
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Šią priemonių paletę galima naudoti kartu su ryškumo derinimo funkcijomis. 
Informacijos apie derinimo veiksmų atlikimą rasite „Vaizdo ryškumo derinimas“ 
skirsnyje „Redagavimas naudojantis bazinio derinimo priemonių palete“ (55 p.).

Tą patį triukšmo mažinimo lygį galite nustatyti keliems vaizdams: pirmiausia 
pagrindiniame lange pasirinkite kelis vaizdus, po to šliaužikliais [Reduce 
luminance noise/Mažinti skaisčio iškraipymus] ir [Reduce chrominance noise/
Mažinti spalvingumo iškraipymus] derinkite triukšmo mažinimo lygį.

Kaip tą patį iškraipymų mažinimo lygį nustatyti keliems vaizdams

 Nustačius [Reduce luminance noise/Mažinti skaisčio iškraipymus], kartu 
su iškraipymais gali būti sumažinta ir raiška.

 Nustačius [Reduce chrominance noise/Mažinti spalvingumo 
iškraipymus], kartu su iškraipymų mažinimu gali išsilieti spalva. 

Vaizdo ryškumo derinimas

Galite sumažinti vaizde pasitaikantį spalvų muaro* efektą.
*Spalvų muaras („Color moiré“): spalvos, kurios nebuvo vaizde, atsiradimas. 
Efektas ypač linkęs pasireikšti fotografuojant languotus ar panašius šablonus.

Varnele pažymėkite langelį [Reduce color moiré/Spalvų 
muaro mažinimas] ir sureguliuokite slankikliu. 

Spalvų muaro efekto mažinimas vaizde

 Atsižvelgiant į objektą, gali nepavykti visiškai sureguliuoti spalvų muaro 
efekto. 

 Naudojant šią funkciją, atsižvelgiant į objektą, gali pasikeisti atspalvis. 
Jei atspalvis pastebimai pasikeičia, sumažinkite reguliavimo lygį.
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Redagavimas naudojantis apkirpimo / kampo derinimo priemonių palete
Galite apkirpti tik reikiamą vaizdo dalį arba pakeisti vaizdo komponuotę ir 
horizontaliai nufotografuotą vaizdą paversti vertikaliu. Be to, prieš apkirpdami 
galite suderinti vaizdo kampą.

1 Pasirinkite vaizdą, kurį ketinate apkirpti.

2 Ekrane pateikite apkirpimo / kampo derinimo priemonių 
paletę.
 Lange, kuriame pateikiamos tik miniatiūros, derinimo 

veiksmųnaudodamiesi apkirpimo / kampo derinimo priemonių palete 
atliktinegalėsite.

3 Pagal poreikį suderinkite vaizdo kampą.

Apkirpimo / kampo derinimo langas

Pele (spustelėdami �/�) suderinkite kampą arba įveskite derinimo 
kampą tiesiogiai (žingsneliais po 0,01 laipsnį; derinimo diapazonas: 
nuo –45 iki +45 laipsnių)

Nuvilkite (žingsneliais po 0,01; derinimo diapazonas: nuo –45 iki 
+45 laipsnių)

Didžiausias 
įmanomas 
apkirpimo 
diapazonas

 Jei spustelėsite [Center on Screen/Ekrano centras], galėsite lango 
centre parodyti apkirpimo diapazoną.

 Koreguojant objektyvo aberacijas, prieš derinant vaizdo kampą 
rekomenduojama pakoreguoti objektyvo aberacijas.

 Jei suderinsite tik vaizdo kampą, vaizdas bus apkirptas didžiausiu 
įmanomu apkirpimo diapazonu.

4 Pasirinkite proporciją ir nuvilkite apkirpimo rėmelį.

 Apkirpimo rėmelį galima nuvilkti.
 Galite padidinti arba sumažinti apkirpimo rėmelio dydį nuvilkdami 

keturis apkirpimo rėmelio kampus. 

Atšaukti
Pasirinkite apkirpimo proporciją

Nuvilkite apkirpimo rėmelį

Jei prie derančiu fotoaparatu (išskyrus „EOS 5D Mark II“) nufotografuoto 
vaizdo pridėta vaizdo proporcijų informacija, pateikiamas apkirpimo 
diapazonas grindžiamas vaizdo proporcijų informacija.

JPEG/TIFF
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 Vaizdo proporcijų sąrašas (plotis : aukštis)

5 Grįžkite į pagrindinį langą.
Apkirptame vaizde pateikiamas apkirpimo diapazono rėmelis (136 p.).
Kai peržiūros arba vaizdo redagavimo lange pateikiamas apkirptas 

vaizdas, jis būna pateikiamas apkirptu pavidalu.

[Free/Laisvas]: Galima apkirpti bet kokio dydžio vaizdą 
nepriklausomai nuo pasirenkamos 
proporcijos.

[Custom/Pasirinktinis]: Galite apkirpti vaizdą nurodyta proporcija.

 Apkirptą vaizdą galima bet kada grąžinti į pradinę būseną

Apkirptas vaizdas rodomas ir spausdinamas kaip toks. Vis dėlto faktiškai 
vaizdas neapkerpamas, todėl apkirpimo / kampo derinimo lange visada 
galite grąžinti jo pradinę būseną, spustelėję mygtuką [ ] arba atlikę 
procedūrą „Vaizdo perredagavimas“ (86 p.).

 Apkirpto vaizdo pateikimas kiekviename lange

• Pagrindinis langas: Ant vaizdo pateikiamas apkirpimo 
diapazoną nurodantis rėmelis (136 p.).

• Peržiūros langas: Vaizdas pateikiamas apkirpimo būsenos.
• Vaizdo redagavimo langas: Vaizdo miniatiūra sutampa su pagrindinio 

lango rodiniu, o padidintas vaizdas atitinka 
redagavimo lango rodinį.

 Apkirpto vaizdo spausdinimas

Naudodami programą DPP, galite išspausdinti apkirptą vaizdą.

 Vaizdas tampa apkirptu vaizdu, kai jis konvertuojamas ir įrašomas

Apkirptas RAW vaizdas iš tiesų tampa apkirptu, kai konvertuojamas į JPEG 
arba TIFF vaizdą ir įrašomas (84 p.).

 Vaizdai su nustatytomis vaizdo proporcijomis rodomi kaip apkirpti

Jei prie derančiu fotoaparatu (išskyrus „EOS 5D Mark II“) nufotografuoto 
RAW vaizdo pridėta vaizdo proporcijų ar apkirpimo informacija, vaizdas 
pateikiamas taikant apkirpimo diapazoną, grindžiamą informacija. Kadangi 
faktiškai vaizdas neapkerpamas, galite pakeisti apkirpimo diapazoną arba 
grąžinti jo būseną, kurios jis buvo prieš apkerpant.
Vis dėlto, kai nufotografuojamas JPEG vaizdas, naudojant derančiame 
fotoaparate nustatytas vaizdo proporcijas, arba su nustatytais EOS 5DS/
EOS 5SD R, kad būtų apkirptos nuotraukos, jo apkirpimo diapazonas negali 
būti pakeistas, o būsena iki apkirpimo negali būti grąžinta, kai vaizdas yra 
apkerpamas ar išsaugomas.*
Jei norite grąžinti apkirpimo diapazoną, pagrįstą fotografavimo metu 
nustatyta vaizdo proporcijos informacija, spustelėkite mygtuką  [ ]. 
Be to, jei pageidaujate atšaukti visą apkirpimo diapazoną, spustelėkite 
mygtuką [Clear/Išvalyti] .

Apkirpti vaizdai
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* Kai fotografuojant su EOS 5DS / EOS 5DS R, EOS 5D Mark IV, 
EOS 5D Mark III arba EOS 7D Mark II, pasirenkamose funkcijose 
nustatyta [Add cropping information/Įtraukti apkirpimo informaciją], vaizdo 
proporcijos informacija tik nustatoma ir vaizdas faktiškai neapkerpamas 
net ir JPEG vaizdų atveju.

 Veiksmai naudojant meniu

Kiekvieną veiksmą galima atlikti ir meniu, kuris pateikiamas laikant 
paspaustą klavišą <control> ir spustelint vaizdą.

 Apkirpimo diapazono pritaikymas kitam vaizdui

Galite apkirpimo diapazoną pritaikyti kitam vaizdui: spustelėkite mygtuką 
[Copy/Kopijuoti] ir nukopijuokite apkirpimo diapazoną, iškvieskite kitą vaizdą 
ir spustelėkite mygtuką [Paste/Įklijuoti].
Jei norite nukopijuotą apkirpimo diapazoną pritaikyti paketiniu būdu keliems 
vaizdams, pagrindiniame lange kartu su vaizdais, kuriems norite pritaikyti 
apkirpimo diapazoną, pasirinkite apkirptą vaizdą, po to ekrane pateikite 
apkirpimo / kampo derinimo priemonių paletę. Kai bus pateiktas apkirptas 
vaizdas, spustelėkite mygtuką [Copy/Kopijuoti], po to spustelėkite [Paste/
Įklijuoti]. Taip, iškvietus apkirpimo / kampo derinimo langą, apkirpimo 
diapazonas pritaikomas visiems pasirinktiems vaizdams.
Jei norite pagrindiniame lange pasirinkti kelis vaizdus, laikydami paspaustą 
klavišą < > spustelėkite vaizdus. Jei norite pasirinkti kelis nuosekliai 
išdėstytus vaizdus, spustelėkite pirmąjį vaizdą ir, laikydami paspaustą 
klavišą <shift>, spustelėkite paskutinį vaizdą.

Jei vaizdai nufotografuoti išplėtus ISO jautrumo diapazoną, dėl pastebimo 
iškraipymo apkirpimo / kampo derinimo lange gali būti sunku pamatyti 
vaizdo detales.
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Redagavimas naudojantis objektyvo koregavimo priemonių palete
Objektyvo koregavimo priemonių paletėje galite pasinaudoti objektyvo 
aberacijos koregavimo funkcijomis bei funkcija „Digital Lens Optimizer“ 
(skaitmeninis objektyvo optimizatorius) ir vaizduose pakoreguoti objektyvo 
aberaciją ir taip pagerinti vaizdų raišką. Šią priemonių paletę galima naudoti 
kartu su ryškumo derinimo funkcijomis. Atminkite, kad objektyvo aberacijos 
koregavimo funkcijas ir funkciją „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis 
objektyvo optimizatorius) galima naudoti tik su RAW vaizdais.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite vaizdą ir t. t.

2 Ekrane pateikite objektyvo koregavimo priemonių paletę.

Galite nesunkiai pakoreguoti periferinio apšvietimo kritimus, objektų 
iškraipymus ir spalvų išblukimą, kurie susidaro dėl objektyvo fizinių 
charakteristikų arba nežymios likutinės aberacijos.
Aberaciją galima koreguoti tik tuose RAW vaizduose, kurie buvo užfiksuoti 
naudojant derančius objektyvus. JPEG arba TIFF vaizdų koreguoti neįmanoma.
Atminkite, kad nors „EOS 20D“ / „EOS 20Da“ ir „EOS 350D“ yra EOS 
fotoaparatai, palaikantys „Digital Photo Professional“, jie nesuderinami su 
objektyvo aberacijos koregavimo funkcija. Be to, atminkite, kad objektyvo 
aberacijos koregavimo funkcija yra suderinama su fotoaparatu „EOS 5D“, kurio 
mikroprograminės įrangos versija yra 1.1.1, ir fotoaparatu „EOS 30D“, kurio 
mikroprograminės įrangos versija yra 1.0.6.

Objektyvo aberacijos koregavimas

Norint naudoti šią funkciją, turi būti įdiegta „EOS Lens Registration Tool“ 
(versija 1.4.20 arba naujesnė).

 Su šia funkcija derantys objektyvai yra objektyvai, rodomi lange [Add or 
Remove lens data/Objektyvo duomenų įtraukimas arba šalinimas]
(75 p.).

 Taip pat galite koreguoti RAW vaizdus, nufotografuotus su derančiu 
objektyvu, net jei prijungtas ilgintuvas.

 Taip pat galite koreguoti RAW vaizdus, nufotografuotus naudojant 
„EF50mm f/2.5 Compact Macro“ objektyvą su užsuktu „Life Size“ 
keitikliu EF.

 Jei vaizdai fotografuojami naudojant objektyvus, nenurodytus skirsnyje 
„Derantys objektyvai“, aberacijos koregavimo funkcija būna 
nepasiekiama. Tokiu atveju jie nepateikiami ir jų negalima naudoti.

 Objektyvo aberacijos koregavimo funkcijos negalima naudoti su 
fotoaparatu sukurtais daugybinio eksponavimo RAW vaizdais.

 Nedera EF serijos filmavimo objektyvai (CN-E objektyvai).
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Galite pakoreguoti bet kurį iš penkių toliau išvardytų aberacijų tipų (po vieną 
arba visus iš karto).
 „Peripheral illumination“ (periferinis apšvietimas) 
 „Chromatic aberration“ (spalvų iškraipymas) (vaizdo periferijoje 

susiformuojantys spalvoti kraštai) 
 „Color blur“ (spalvų išblukimas) (mėlynos arba raudonos spalvos išblukimų 

fragmentai, kurie kartais susidaro vaizdo šviesių sričių kraštuose) 
 „Distortions“ (iškraipymai)  „Diffraction“ (difrakcija) 

1 Pagrindiniame lange pasirinkite vaizdą.

2 Ekrane pateikite objektyvo koregavimo priemonių paletę 
ir varnele pažymėkite koreguotinus elementus.

Vaizdas pakoreguojamas ir perpiešiamas.
Pagrindiniame lange ant vaizdo pateikiama žyma [ ], rodanti atliktas 

objektyvo aberacijos korekcijas (136 p.).

Koregavimas

Padidinimo rodinio sritis

 Patikrinkite periferinio apšvietimo arba iškraipymų korekcijos rezultatus 
per visą rodinį.

 Spalvų iškraipymo ir spalvų išblukimo rezultatus patikrinkite taip: 
spustelėkite norimą patikrinti vaizdo sritį ir patikrinkite padidinto rodinio 
sritį lango viršuje. Galite rinktis iš 4 rodinio padidinimo mastelių (nuo 1:1 
iki 1:4).

 Galite korekcijos laipsnį sumažinti pastumdami pageidaujamo koreguoti 
elemento šliaužiklį į kairę.

 Galite pakoreguoti raudonos spalvos iškraipymą su srities [Chromatic 
aberration/Spalvų iškraipymas] [R] šliaužikliu, o mėlynos – [B] 
šliaužikliu.

 Norint pakoreguoti vaizdų, nufotografuotų su „Fisheye“ objektyvu 
(EF8–15mm f/4L USM Fisheye“ arba „EF15mm f/2.8 Fisheye“), 
iškraipymus, be srities [Shot settings/Fotografavimo nuostatos], kuri 
paprastai naudojama iškraipymams koreguoti, galima sąrašo laukelyje 
[Effect/Efektas] pasirinkti keturis efektus.
Efekto lygį galima suderinti šliaužikliu, esančiu po sritimi [Distortion/
Iškraipymas].
Išsamios informacijos apie kiekvieną efektą rasite skirsnyje „Fisheye“ 
objektyvų aberacijos koregavimo efektai“ (71 p.).

 Jei vaizdai nufotografuoti su „EF8–15mm f/4L USM Fisheye“ objektyvu, 
tiksliojo derinimo šliaužiklis pateikiamas ir sąrašo laukelyje [Effect/
Efektai] pasirinkus [Emphasize Linearity/Akcentuoti tiesiškumą]. 
Derinimo šliaužikliu nustatykite iškraipymo koregavimo lygį ir, jei reikia 
didesnio tikslumo, tada dar pakoreguokite tiksliojo derinimo šliaužikliu.

 Kai parodomas ilgintuvo pasirinkimo sąrašo laukelis, jame pasirinkite 
ilgintuvą, kuris buvo pritvirtintas fotografavimo metu.

 [Diffraction correction/Difrakcijos korekcija] koreguoja tik vaizdus, 
užfiksuotus fotoaparatu, kuriame įdiegta difrakcijos korekcijos funkcija. 
Pažymėjus šią parinktį vaizdai koreguojami atsižvelgiant į fotoaparato 
difrakcijos korekcijos funkciją. Atminkite, kad šios funkcijos negalima 
naudoti kartu su funkcija „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis 
objektyvo optimizatorius).



71

3

1
2

4
5
6
7
8

Vaizdų 
rūšiavimas

Įvadas

Turinys

Vaizdų 
atsisiuntimas

Vaizdų
peržiūra

Vaizdų 
spausdinimas

Vaizdų 
redagavimas

Nuorodos / 
Rodyklė

Didelio kiekio 
RAW vaizdų 
apdorojimas

Nuotolinis 
fotografavimas

Nuostatų 
nurodymas

„Fisheye“ objektyvų aberacijos koregavimo 
efektai
 „Shot settings“ (fotografavimo nuostatos)

Pasirinkus šią parinktį, siekiant koreguoti optinius iškraipymus, atliekamas tik 
aberacijos koregavimas.

 „Emphasize Linearity“ (akcentuoti tiesiškumą)

Šia nuostata vaizdas konvertuojamas į centrinės projekcijos stiliaus 
nuotrauką. Šis projekcijos būdas naudojamas su bendraisiais objektyvais.
Kadangi centrinė projekcija pateikia tiesias linijas kaip tiesias linijas, 
pasirinkus šią parinktį galima gauti platų panoraminį vaizdą. Vis dėlto 
periferija būna ištempta, todėl sumažėja raiška.

 „Emphasize Distance“ (akcentuoti atstumą)

Ši nuostata leidžia vaizdą konvertuoti į „vienodo nuotolio projekcijos“ stiliaus 
nuotrauką. Šis projekcijos būdas išlaiko atstumo ryšius.
Vienodo nuotolio projekcijoje vienodi atstumai nuo centro iki periferijos taip ir 
perteikiami. Antai fotografuojant dangaus kūną, pvz., sferą, bet kokie 
aukščiai virš horizonto (deklinacija) užfiksuojami tais pačiais aukščiais. Taigi 
šis metodas taikomas, pvz., dangaus kūnų fotografijoje (žvaigždėlapiai, 
saulės kelio diagramos ir pan.).

 „Emphasize Periphery“ (akcentuoti periferiją)

Pasirinkus šią nuostatą vaizdas konvertuojamas į stereografinės projekcijos 
stiliaus nuotrauką. Šis projekcijos metodas akcentuoja periferiją.
Stereografinė projekcija leidžia sferiniame paviršiuje tiksliai atvaizduoti 
padėties ryšius, pvz., žemėlapio šiaurę, pietus, rytus ir vakarus. Todėl jis 
naudojamas pasaulio žemėlapiams sudaryti ir stebėjimo kameroms.
Pasirinkus šią parinktį periferija ištempiama, todėl gali sumažėti raiška. 
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 „Emphasize Center“ (akcentuoti centrą)

Nustačius šią nuostatą vaizdas konvertuojamas į stačiakampės projekcijos 
stiliaus nuotrauką. Šiuo projekcijos metodu centras labiau akcentuojamas.
Kadangi dėl stačiakampės projekcijos to paties šviesio objektai gali atrodyti 
užimantys tą patį vaizdo plotą, šis metodas paprastai naudojamas dangaus 
šviesulių pasiskirstymo ir akcentuoto centro gyvūnų fotografijoje. Pasirinkus 
šią parinktį centras ištempiamas ir gali sumažėti raiška.

Pasirinkus bet kurią iš parinkčių [Emphasize Linearity/Akcentuoti 
tiesiškumą], [Emphasize Distance/Akcentuoti atstumą], [Emphasize 
Periphery/Akcentuoti periferiją] arba [Emphasize Center/Akcentuoti 
centrą], rezultatai bus panašūs į gaunamus kiekvienu iš projekcijos 
metodų. Tačiau konversija faktiškai nebus pritaikoma kiekvienam metodui 
tiksliąja prasme.
Taigi reikia būti atidiems, nes jie netinka naudoti moksliniais arba kitais 
panašiais tikslais.

 Jei koreguojant RAW vaizdus, į juos būna įrašyta fotografavimo atstumo 
informacija, šliaužiklis automatiškai nustatomas pagal ją. Vis dėlto, jei vaizde 
fotografavimo atstumo informacijos nėra, šliaužiklis automatiškai nustatomas 
dešinėje, ties begalybe, ir virš jo pasirodo [<!>]. 
Jei vaizdo fotografavimo atstumas nėra begalybė, galite šiek tiek jį paderinti 
žiūrėdami į ekraną ir stumdami šliaužiklį.

 Koreguojant lentelėje nurodytais fotoaparatais nufotografuotus RAW vaizdus, 
jis automatiškai nustatomas dešiniajame gale, į begalybės padėtį. Tada galite 
šiek tiek suderinti atstumą stumdami šliaužiklį ir žiūrėdami į ekraną (jei 
fotografavimo atstumas nėra begalybė).

 Jei RAW vaizdai nufotografuoti naudojant objektyvus „MP-E65mm f/2.8 1-5x 
Macro Photo“ arba „EF50mm f/2.5 Compact Macro“ su prisuktu „Life Size“ 
EF keitikliu, šliaužiklio indikatorius tampa parametru [Magnification factor/
Didinimo koeficientas].

 Šliaužiklis [Shooting distance information/Fotografavimo atstumo 
informacija] pritaikomas visiems koreguojamiems elementams su 
varnelėmis.

 Jei objektyvo nereikia derinti šliaužikliu [Shooting distance information/
Fotografavimo atstumo informacija], šliaužiklio naudoti negalima.

EOS-1D Mark II N EOS-1Ds Mark II EOS-1D Mark II

EOS-1D EOS-1Ds EOS 5D

EOS 30D EOS 400D –

Fotografavimo atstumo informacijos šliaužiklis
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Galite pritaikyti tas pačias korekcijas keliems vaizdams: pirmiausia 
pagrindiniame lange pasirinkite kelis vaizdus, po to atlikite koregavimo 
veiksmus (70 p.).
Be to, galėsite pritaikyti tas pačias korekcijas nukopijavę pakoreguoto vaizdo 
receptą ir įklijavę jį į kelis kitus vaizdus (88 p.).

 Atlikus korekciją [Peripheral illumination/Periferinis apšvietimas], 

vaizdo periferijoje atsiranda iškraipymų 

Iškraipymus galite mažinti atlikdami iškraipymų mažinimo funkcijos (64 p.) 
skaisčio ir (arba) spalvų iškraipymo mažinimo operacijas. Vis dėlto, jei 
atlikote intensyvią naktį nufotografuotų arba dideliu ISO jautrumu 
pasižyminčių vaizdų korekciją [Peripheral illumination/Periferinis 
apšvietimas], iškraipymų gali nepavykti sumažinti.

 Pakoregavus metodu [Distortion/Iškraipymas] sumažėja vaizdo raiška

Galite paversti vaizdą panašiu į ankstesnįjį (prieš korekciją), jį paryškinę 
naudodami ryškumo derinimo funkciją (65 p.).

 Pakoregavus metodu [Color blur/Spalvų išblukimas] susilpnėjo vaizdo 

spalvos

Galite paversti vaizdą panašiu į ankstesnįjį (prieš korekciją), suderindami 
atspalvius (51 p.) ir (arba) spalvų grynį (63 p.), kad spalvos būtų gilesnės.

 Nepavyksta aptikti korekcijos [Color blur/Spalvų išblukimas] rezultatų

Korekcija [Color blur/Spalvų išblukimas] efektyvi koreguojant mėlynos arba 
raudonos spalvų išblukimo atvejus, kurie susidaro vaizdo paryškintoje 
(peršviestoje) srityje. Jei sąlygos neatitinka, korekcijos atlikti negalima.

Papildoma informacija

Kelių vaizdų koregavimas vienu metu

Atlikus korekciją [Distortion/Iškraipymas] vaizdo periferija gali būti apkirpta.

Ši funkcija įgalina padidinti vaizdų raišką pašalinant su vaizdo formavimu 
susijusią likutinę aberaciją arba raiškos suprastėjimą dėl difrakcijos reiškinių. 
Šių optinių reiškinių negalima koreguoti naudojant objektyvo aberacijos 
koregavimą (69 p.). Koreguojama naudojant kiekvieno objektyvo nurodytą 
reikšmę. Šiuos optinius reiškinius galima koreguoti RAW vaizduose, kurie buvo 
užfiksuoti naudojant derančius objektyvus. JPEG, TIFF, S-RAW ir M-RAW 
vaizdų negalima koreguoti. Norint naudotis šia funkcija, pirmiausia reikia į 
kompiuterį atsisiųsti naudoto objektyvo duomenis [Lens data/Objektyvo 
duomenys]. Prieš naudojantis funkcija „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis 
objektyvo optimizatorius), rekomenduojama nustatyti parinkties [Unsharp 
mask/Ryškinimo kaukė] nuostatų [Sharpness/Ryškumas] arba [Strength/
Stiprumas] reikšmę 0.
Atminkite, kad nors „EOS 20D“ / „EOS 20Da“ ir „EOS 350D“ yra EOS 
fotoaparatai, palaikantys „Digital Photo Professional“, jie nesuderinami su 
funkcija „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo optimizatorius). 
Be to, atminkite, kad funkcija „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo 
optimizatorius) yra suderinama su fotoaparatu „EOS 5D“, kurio 
mikroprograminės įrangos versija yra 1.1.1, ir fotoaparatu „EOS 30D“, kurio 
mikroprograminės įrangos versija yra 1.0.6.

„Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo 
optimizatorius)

 Norint naudoti šią funkciją, turi būti įdiegta „EOS Lens Registration Tool“ 
(versija 1.4.20 arba naujesnė).

 Funkcija „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo optimizatorius) 
galima ir vaizdams, nufotografuotiems su derančiu objektyvu ir prie jo 
prijungtu ilgintuvu.

 Funkcijos „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo 
optimizatorius) negalima naudoti su fotoaparatu sukurtais daugybinio 
eksponavimo RAW vaizdais.

 Nedera EF serijos filmavimo objektyvai (CN-E objektyvai).
 Funkcijos [Diffraction correction/Difrakcijos korekcija] negalima naudoti 

kartu su funkcija „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo 
optimizatorius).
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1 Patikrinkite funkcijos [Digital Lens Optimizer/
Skaitmeninis objektyvo optimizatorius] parinkties [Lens 
data/Objektyvo duomenys] būseną.

 [Not Available/Nėra] rodoma, jei vaizdas nufotografuotas nederančiu 
objektyvu ar fotoaparatu arba jei nesuderinamas vaizdo formatas, pvz., 
JPEG, TIFF, S-RAW arba M-RAW. Funkcijos su šiais vaizdais naudoti 
negalima.

 Jei rodoma [No/Ne], pereikite prie 2 veiksmo. Norint naudoti funkciją, 
reikia atsisiųsti vaizdui nufotografuoti naudoto objektyvo duomenis. 
Rekomenduojama iš anksto patikrinti, kokiu objektyvu buvo 
fotografuota. Koks objektyvas buvo naudotas, galima patikrinti vaizdo 
informacijos ir fotografavimo informacijos rodiniuose. 

 Jei rodoma [Yes/Taip], pereikite prie 4 veiksmo.

Funkcijos „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis 
objektyvo optimizatorius) naudojimas

2 Spustelėkite mygtuką [ ].

Atveriamas langas [Add or Remove lens data/Objektyvo duomenų 
įtraukimas arba šalinimas].

 Norint naudoti šią funkciją, reikalinga aplinka su interneto prieiga 
(abonementas su tiekėju bei įdiegta naršyklės programinė įranga, 
įrengta ryšio linija).

 Šiai operacijai atlikti būtinos administratoriaus teisės.

Prieš spustelint mygtuką [ ] atliekant 2 veiksmą, jei vaizdai nedera, 
gali būti rodomi objektyvo duomenys [No/Ne], o ne [Not Available/Nėra].
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3 Pažymėkite vaizdui užfiksuoti naudoto objektyvo langelį 
ir spustelėkite mygtuką [Start/Pradėti].

Objektyvo duomenys atsisiunčiami į kompiuterį. 
Baigus siųsti objektyvo duomenis, objektyvo duomenų žymėjimas 

pasikeičia į [Yes/Taip].
 Su šia funkcija derantys objektyvai yra objektyvai, rodomi lange [Add or 

Remove lens data/Objektyvo duomenų įtraukimas arba šalinimas].
 Jei panaikinsite jau atsisiųstų objektyvų pavadinimų langelio žymėjimą 

ir spustelėsite mygtuką [Start/Pradėti], objektyvo duomenys bus 
pašalinti iš kompiuterio.

 Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos programinės įrangos tipo, 
esamos būsenos ir t. t., gali nepavykti atsiųsti objektyvo duomenų. Jeigu 
taip atsitiktų, šiek tiek palaukite ir bandykite siųsti duomenis dar kartą.

 Jei norite pakeisti paskirties vietą, kurioje įrašyti objektyvo duomenys, 
kai jau yra atsisiųstų objektyvo duomenų, rankiniu būdu perkelkite 
anksčiau atsisiųstus objektyvo duomenis iš senojo aplanko į naująjį.

4 Varnele pažymėkite langelį [Digital Lens Optimizer/
Skaitmeninis objektyvo optimizatorius] ir derinkite 
vaizdą. 

Grąžinama būsena iki 
derinimo

Kadangi objektyvo duomenys, atsisiųsti su 3.x versijos programa DPP, 
nedera su 4.x versijos programa DPP, objektyvo duomenis būtina atsisiųsti 
iš naujo.

Taikant funkciją „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo 
optimizatorius), efektai [Sharpness/Ryškumas] ar [Unsharp mask/
Ryškinimo kaukė] gali tapti pertekliniai. Prieš naudojantis funkcija „Digital 
Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo optimizatorius), rekomenduojama 
nustatyti parametro [Unsharp mask/Ryškinimo kaukė] nuostatų 
[Sharpness/ryškumas] arba [Strength/Stiprumas] reikšmę 0. Vaizdams 
pritaikę funkciją „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo 
optimizatorius), vėl derinkite [Sharpness/Ryškumas] arba [Unsharp mask/
Ryškinimo kaukė].
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Šią priemonių paletę galima naudoti kartu su ryškumo derinimo funkcijomis. 
Informacijos apie derinimo veiksmų atlikimą rasite „Vaizdo ryškumo derinimas“ 
skirsnyje „Redagavimas naudojantis bazinio derinimo priemonių palete“ (55 p.).

 Funkcijos „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo 
optimizatorius) efektą derinkite šliaužikliu.

 Jei vaizde fotografavimo atstumo informacijos nėra, fotografavimo 
atstumo šliaužiklis automatiškai nustatomas dešinėje, ties begalybe, ir 
virš jo pasirodo [<!>].

 Jei objektyvo nereikia derinti šliaužikliu [Shooting distance information/
Fotografavimo atstumo informacija], šliaužiklio naudoti negalima.

 Jei buvo pritaikyta funkcija „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis 
objektyvo optimizatorius), objektyvo aberacijos koregavimo priemonių 
paletėje negalima koreguoti vaizdų nuostatos [Chromatic aberration/
Spalvų iškraipymas].

Pagrindiniame lange ant vaizdo pateikiama žyma [ ], rodo, kad buvo 
pritaikyta funkcija „Digital Lens Optimizer“ (skaitmeninis objektyvo 
optimizatorius) (136 p.).

Vaizdo ryškumo derinimas
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Redagavimas naudojantis dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo priemonių palete
Šią priemonių paletę galite naudoti dulkėms ir kitoms žymėms užfiksuotame 
vaizde ištrinti ir koreguoti vaizdą nukopijuodami dalį vaizdo ir įklijuodami ją į 
nereikalingą vaizdo dalį.
Atminkite, kad šios priemonių paletės funkcijas galite naudoti ne tik su JPEG ir 
TIFF vaizdas, bet ir su RAW vaizdais.

Dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo priemonių paletė

Naudojant prie vaizdų pridėtus dulkių šalinimo duomenis, galima automatiškai 
pašalinti dulkių taškelius.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite vaizdą, prie kurio pridėti 
dulkių šalinimo duomenys.

2 Ekrane pateikite dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo 
priemonių paletę.

 Lange, kuriame pateikiamos tik miniatiūros, derinimo veiksmų 
naudodamiesi dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo priemonių palete 
atlikti negalėsite.

3 Persipiešus vaizdui spustelėkite mygtuką [Apply Dust 
Delete Data/Taikyti dulkių šalinimo duomenis].

Dulkių taškeliai pašalinami per vieną operaciją.

4 Grįžkite į pagrindinį langą.

Automatinis dulkių šalinimas

JPEG/TIFF
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 Vaizdui, iš kurio pašalintos dulkės, galima bet kada grąžinti pradinę 

būseną

Vaizdas, iš kurio pašalintos dulkės, rodomas ir spausdinamas kaip toks. Vis 
dėlto, kadangi faktiškai dulkės iš vaizdo nėra ištrinamos, visada galite 
grąžinti pradinę būseną: dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo lange 
spustelėkite mygtuką [ ] arba atlikite procedūrą „Vaizdo 
perredagavimas“ (86 p.).

 Vaizdų, iš kurių pašalintos dulkės, spausdinimas

Naudodami programą DPP, galite išspausdinti vaizdą, iš kurio pašalintos 
dulkės.

 Kaip pašalinti dulkių taškelius, kurių nepavyksta pašalinti taikant 

automatinę dulkių šalinimo procedūrą

Atliekant automatinę dulkių šalinimo procedūrą dulkių taškeliai pašalinami 
remiantis dulkių šalinimo duomenų informacija. Vis dėlto kai kuriais atvejais 
gali nepavykti pašalinti dulkių taškelių (priklauso nuo dulkių tipo). Tokius 
dulkių taškelius reikia šalinti naudojant taisymo (79 p.) arba kopijavimo 
antspaudo (81 p.) funkciją.

 Iš vaizdo dulkės galutinai pašalinamos tada, kai jis konvertuojamas ir 

įrašomas

RAW vaizdas, iš kurio pašalintos dulkės, iš tiesų toks tampa, kai 
konvertuojamas į JPEG arba TIFF vaizdą ir įrašomas (84 p.).

 Dulkių šalinimo rezultato pritaikymas kitam vaizdui

Galite dulkių šalinimo duomenis pritaikyti tai pačiai kito vaizdo vietai: 
spustelėkite mygtuką [Copy/Kopijuoti] (nukopijuodami dulkių šalinimo 
rezultatus), iškvieskite kitą vaizdą, kuriam norite pritaikyti rezultatus, 
ir spustelėkite mygtuką [Paste/Įklijuoti].

Papildoma informacija

Pagrindiniame lange taip pat galima automatiškai pašalinti dulkių taškelius iš 
kelių vaizdų, turinčių savo dulkių šalinimo duomenis.

Pasirinkite kelis vaizdus su dulkių šalinimo duomenimis, 
tada pasirinkite meniu [Adjustment/Derinimas] � [Apply 
Dust Delete Data/Taikyti dulkių šalinimo duomenis].
Per vieną operaciją pašalinami visi pasirinktų vaizdų dulkių taškeliai.

Automatinis dulkių šalinimas pagrindiniame lange
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Galite parinkdami po vieną pašalinti vaizde esančius dulkių taškelius.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite vaizdą, kurio dulkių  
taškelius norite pašalinti.

2 Ekrane pateikite dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo 
priemonių paletę.

3 Spustelėkite tašką, kuriame yra pašalintinų dulkių.

Pateikiamas 100 % rodinio vaizdas.
 Rodinio vietą galima pakeisti nuvelkant.

4 Spustelėkite mygtuką, kuris atitinka šalintiną dulkių 
taškelį.
 Jei dulkių taškelis yra tamsus, spustelėkite mygtuką [ ], 

jei šviesus, spustelėkite [ ].
 Perkėlus žymiklį ant vaizdo, dulkių šalinimo diapazonas žymimas taip: 

[ ].

Rankinis dulkių šalinimas (taisymo funkcija)

Spustelėkite

5 Perkelkite [ ] ant ketinamo pašalinti dulkės taškelio ir 
spustelėkite.

Dulkės taškas, patekęs į [ ] sritį, pašalinamas.
 Spustelėkite kitą vaizdo dalį, kad pašalintumėte kitus dulkių taškelius.
 Jei norite pašalinti dulkės taškelį, esantį kitoje vaizdo dalyje, dar kartą 

spustelėkite mygtuką, kurį spustelėjote atlikdami 4 veiksmą, kad 
atšauktumėte dulkės šalinimo apdorojimo veiksmą, ir pakartokite 
operaciją iš naujo nuo 3 veiksmo.

 Jei dulkės taškelio pašalinti negalima, parodomas ženklas [ ].

6 Grįžkite į pagrindinį langą.

Spustelėkite
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 Jei dulkių taškeliai nepašalinami visiškai, spustelėkite kelis kartus

Jei nepageidaujamų dulkių taškelių nepavyksta pašalinti vieną kartą atlikus 
5 veiksmą, juos galima galutinai pašalinti spustelėjus kelis kartus.

 Dulkių taškelius dažniausiai galima pašalinti taikant taisymo funkciją

Dulkių taškelius galima pašalinti naudojant taisymo funkciją. Gali nepavykti 

pašalinti dulkių linijų. Tokiu atveju naudokite kopijavimo antspaudo funkciją (81 p.).

 Vaizdui, iš kurio pašalintos dulkės, galima bet kada grąžinti pradinę 

būseną

Vaizdas, iš kurio pašalintos dulkės, rodomas ir spausdinamas kaip toks. 
Vis dėlto, kadangi faktiškai dulkės iš vaizdo nėra ištrinamos, visada galite 
grąžinti pradinę būseną: dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo lange 
spustelėkite mygtuką [ ] arba atlikite procedūrą „Vaizdo 
perredagavimas“ (86 p.).

 Vaizdų, iš kurių pašalintos dulkės, spausdinimas

Naudodami programą DPP, galite išspausdinti vaizdą, iš kurio pašalintos 
dulkės.

 Iš vaizdo dulkės galutinai pašalinamos tada, kai jis konvertuojamas ir 

įrašomas

RAW vaizdas, iš kurio pašalintos dulkės, iš tiesų toks tampa, kai 
konvertuojamas į JPEG arba TIFF vaizdą ir įrašomas (84 p.).

Papildoma informacija

Jei vaizdai nufotografuoti išplėtus ISO jautrumo diapazoną, kopijavimo 
antspaudo lange dėl pastebimo iškraipymo gali būti sunku pamatyti dulkių 
taškelius, tad šios funkcijos naudoti nerekomenduojama.
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Galite pakoreguoti vaizdą, į nepageidaujamą vietą įklijavę iš jo kitos vietos 
nukopijuotą fragmentą.

1 Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus skirsnyje „Rankinis 
dulkių šalinimas (taisymo funkcija)“ (79 p.).

2 Nurodykite kopijuotiną fragmentą.
 Spustelėkite mygtuką [Select Copy Source/Pasirinkti kopijavimo šaltinį] 

ir spustelėkite sritį, kuri bus kopijavimo šaltinis.
 Jei norite pakeisti kopijavimo šaltinio sritį, atlikite pirmiau aprašytą 

operaciją dar kartą.
 Kad užfiksuotumėte kopijavimo šaltinio vietą, pažymėkite langelį [Fix 

Copy Source position/Fiksuoti kopijavimo šaltinio vietą].

3 Pakoreguokite vaizdą.
 Spustelėkite arba vilkite norimą modifikuoti vaizdo dalį. Lange 

pasirodęs pliuso ženklas [+] nurodo kopijavimo šaltinį, o [ ] informuoja 
apie kopijavimo paskirties vietą.

Nukopijuotas vaizdas įklijuojamas į tą vietą, kur buvo nuvilktas.
 Pasirinkus [Pen type/Rašiklio tipas], galima pasirinkti [Brush/Šepetėlis] 

(įklijuoto vaizdo kraštai imituoja šepetėlį) arba [Pencil/Pieštukas] 
(įklijuoto vaizdo kraštai yra ryškūs).

4 Grįžkite į pagrindinį langą.

Nepageidaujamų vaizdo dalių trynimas 
(kopijavimo antspaudo funkcija)
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Darbinės spalvų erdvės nustatymas
Kiekvienam vaizdui galima nustatyti kitokią darbinę spalvų erdvę (138 p.), nei 
nurodo numatytosios nuostatos (130 p.).

Jei nustatysite vaizdo spalvų erdvę, kuri skirsis nuo numatytosios, ir tada 
pakeisite numatytąją spalvų erdvės nuostatą (130 p.), naujoji numatytoji 
nuostata vaizdui nebus pritaikyta ir jame išliks atskirai nustatytoji spalvų erdvė.

Kadangi pakinta tik vaizdo apdorojimo sąlygų informacija, RAW vaizdo spalvų 
erdvę galima pakeisti bet kuriuo metu.

Ekrane pateikite nuostatų priemonių paletę � pasirinkite 
nustatytiną spalvų erdvę.

Nuostatų priemonių paletė

Atskirai nustatyta spalvų erdvė nesikeičia net ir pakeitus 

numatytąją nuostatą

RAW vaizdo spalvų erdvę galima laisvai keisti neribotą kartų 

skaičių
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Spalvų kontrolinio atspaudo funkcijos naudojimas
Naudodami spalvų kontrolinio atspaudo funkciją, galite rodomam vaizdui 
pritaikyti pasirinktą spausdinimo profilį arba CMYK imitavimo profilį. Spalvų 
kontrolinio atspaudo funkcijos patikimumas priklauso monitoriaus kokybės, 
monitoriaus ir spausdintuvo profilių bei darbo aplinkos apšvietimo sąlygų.

1 Spustelėkite mygtuką [Settings/Nuostatos].

Srityje [Preferences/Nuostatos] pateikiamas skirtukas [Color 
management/Spalvų valdymas].

2 Sąrašo laukelyje [Printing profile/Spausdinimo profilis] 
arba [CMYK simulation profile/CMYK imitavimo profilis] 
pasirinkite pritaikytiną profilį ir spustelėkite mygtuką 
[OK/Gerai].

Srityje [Preferences/Nuostatos] užveriamas skirtukas [Color 
management/Spalvų valdymas].

3 Atsižvelgdami į 2 veiksmu pasirinktą profilį, pasirinkite 
arba [Use printing profile/Naudoti spausdinimo profilį], 
arba  [Use CMYK simulation profile/Naudoti CMYK 
imitavimo profilį] ir varnele pažymėkite langelį [Soft-proof 
colors/Spalvų kontrolinis atspaudas].

Rodomam vaizdui, įskaitant jo miniatiūrą, pritaikomas 2 veiksmu 
pasirinktas profilis.
Profilis nepritaikomas sparčiosios patikros lange rodomam vaizdui.
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Redagavimo rezultatų įrašymas

Visus priemonių palete atliktus turinio derinimo rezultatus (receptą) galima 
įrašyti į vaizdą arba įrašyti kaip atskirą vaizdą.

Pasirinkite meniu [File/Failas] � pageidaujamas 
elementas.

Jūsų atlikti derinimo veiksmai įrašomi į vaizdą.

Redagavimo turinio įrašymas į vaizdą
Jei norite peržiūrėti, suredaguoti ir išspausdinti RAW vaizdą naudodami ne 
programą DPP, konvertuokite vaizdą į universalesnį JPEG arba TIFF failą ir 
įrašykite.
Jei JPEG arba TIFF vaizdą įrašysite kaip nurodyta toliau, vaizdą galėsite įrašyti 
kaip atskirą vaizdą su prie jo pridėtais derinimo veiksmais (receptu).
Vaizdas įrašomas kaip atskiras failas, tad originalus vaizdas nepakeičiamas.

1 Pasirinkite vaizdą, kurį ketinate konvertuoti.

2 Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Convert and save/
Konvertuoti ir įrašyti].

Atveriamas langas [Convert and save/Konvertavimas ir įrašymas].

Įrašymas į atskirą vaizdą

JPEG/TIFF
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3 Nurodykite reikiamas nuostatas ir spustelėkite mygtuką 
[Save/Įrašyti].
 Pagal numatytąją nuostatą vaizdas konvertuojamas ir įrašomas į JPEG 

failą aukščiausia kokybe, nepakeičiant vaizdo dydžio. Pagal poreikį 
pakeiskite nuostatas.

RAW vaizdas konvertuojamas į JPEG arba TIFF vaizdą ir įrašomas į 
naują failą nurodytoje įrašymo vietoje.

Spustelėkite ir 
įrašykite

Pasirinkite paskirties 
vietą

Pasirinkite vaizdo tipą

Įveskite failo 
pavadinimą

DPP RAW vaizdų ryškinimo technologija yra nuolat tobulinama, kad 
galėtumėte tinkamiau atlikti naujausias vaizdų apdorojimo procedūras.
Tai reiškia, kad dviejų skirtingų DPP versijų apdorojimo rezultatai gali šiek tiek 
skirtis net ir naudojant tuos pačius RAW vaizdo duomenis arba gali skirtis RAW 
vaizdo duomenų redagavimo naudojant pridėtą receptą rezultatai.
Jei pageidaujate įrašyti šiuo metu naudojamos versijos ryškinimo arba 
redagavimo rezultatus ir matyti juos tokius, kokie yra, rekomenduojama 
konvertuoti vaizdus ir įrašyti juos kaip atskirą failą (84 p.).

Kaip įrašyti esamu metu naudojamos versijos ryškinimo / 

redagavimo rezultatus

 Įrašant kaip atskirą JPEG arba TIFF vaizdą (kaip paaiškinta anksčiau), 
šiek tiek suprastėja vaizdo kokybė (tai būdinga redagavimo / įrašymo 
procedūroms) kaip ir redaguojant įprasta vaizdų redagavimo programine 
įranga.

 Įrašant pagal šiame puslapyje aiškinamą procedūrą apkirptas vaizdas 
(66 p.) arba vaizdas, iš kurio pašalintos dulkės (77–81 p.) faktiškai 
paverčiamas apkirptu vaizdu arba vaizdu, iš kurio pašalintos dulkės.

 Galite paketiniu būdu konvertuoti ir įrašyti kelis vaizdus iš karto (116 p.).
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Vaizdo perredagavimas
Vaizduose, suderintuose naudojant priemonių paletę (42–82 p.), pakeičiamos 
tik jų apdorojimo sąlygos, todėl patys „originalūs vaizdo duomenys“ lieka 
nepakitę. (Apkirpto vaizdo (66 p.) arba vaizdo, iš kurio pašalintos dulkės 
(77–81 p.), apkirpimo diapazonas arba dulkių šalinimo informacija 
paprasčiausiai įrašoma į vaizdą.)
Taigi galite anuliuoti bet kokius į vaizdą įrašytus derinimo veiksmus (84 p.), 
apkirpimo diapazono bei dulkių šalinimo informaciją ir grąžinti tą būseną, kuri 
buvo paskutinį kartą įrašant vaizdą arba jį fotografuojant.

1 Pasirinkite vaizdą, kurį norite perredaguoti.

2 Pasirinkite meniu [Adjustment/Derinimas] � 
pageidaujamas elementas.

Vaizdui grąžinama pasirinkto elemento būsena.

JPEG/TIFF
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Derinimo turinio panaudojimas (receptas)
Visą derinimų turinį (receptą), parengtą naudojant priemonių paletę, galima 
įrašyti kaip atskirą recepto failą (plėtinys „.dr4“) ir įkelti bei pritaikyti kitam 
vaizdui.
Galite veiksmingai redaguoti vaizdus, t. y. pasirinkti ir suderinti vieną vaizdą iš 
grupės toje pačioje aplinkoje nufotografuotų vaizdų ir paketiniu būdu pritaikyti 
derinimo rezultatus dideliam skaičiui vaizdų.

Su priemonių palete suderintas 
turinys gali būti tvarkomas atskirai 
kaip recepto failas (plėtinys „.dr4“).

RAW vaizdo duomenys

Vaizdo apdorojimo sąlygų informacija Vaizdo apdorojimo sąlygų informacija

JPEG, TIFF vaizdo duomenys

 Recepto failas su turiniu, kurį galima derinti tik RAW vaizduose, nedaro 
jokios įtakos JPEG arba TIFF vaizdui net jei ir buvo pritaikytas.

 4.x versijos programos DPP ir 1.x – 3.x versijos DPP receptai 
tarpusavyje nedera. Vaizdai su 1.x – 3.x versijos programa DPP 
pridėtais recepto failais 4.x versijos programoje DPP pateikiami su 
fotografavimo nuostatomis. Ir atvirkščiai, vaizdai su 4.x versijos 
programa DPP pridėtais recepto failais 1.x – 3.x versijos programoje 
DPP pateikiami su fotografavimo nuostatomis.

JPEG/TIFF
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Galite nukopijuoti suredaguoto vaizdo receptą ir pritaikyti jį kitam vaizdui.

1 Pasirinkite failą su receptu, kurį norite nukopijuoti.

2 Jei norite nukopijuoti visus recepto elementus, 
pasirinkite meniu [Edit/Redagavimas] � [Copy recipe/
Kopijuoti receptą]. Jei norite nukopijuoti tik pasirinktus 
recepto elementus, pasirinkite meniu [Edit/Redagavimas] 
� [Copy selected recipe/Kopijuoti pasirinktą receptą].
Receptas nukopijuojamas.
 Jei norite pasirinkti meniu elementus, pasirinkite meniu [Edit/

Redagavimas] � [Select and copy recipe settings/Pasirinkti ir kopijuoti 
recepto nuostatas] ir pateiktame lange pasirinkite elementus. Nurodę 
nuostatas, spustelėdami mygtuką [OK/Gerai] užverkite langą.

3 Pasirinkite vaizdą, kuriam ketinate pritaikyti receptą, tada 
pasirinkite meniu [Edit/Redagavimas] � [Paste recipe/
Įklijuoti receptą].
Receptas pritaikomas vaizdui.

Recepto kopijavimas ir pritaikymas kitam vaizdui

Kai vaizdo receptas nukopijuojamas ir pritaikomas vaizdui, kuris buvo 
užfiksuotas kita orientacija, pasikeičia ir vaizdo orientacija. Kad vaizdo 
orientacija nepasikeistų, pasirinkite meniu [Edit/Redagavimas] � [Select 
and copy recipe settings/Pasirinkti ir kopijuoti recepto nuostatas] ir 
pateiktame lange pašalinkite lauko [Rotate left / Rotate right: 0°/Pasukti į 
kairę / Pasukti į dešinę: 0°] žymėjimą varnele. 

1 Pasirinkite suredaguotą vaizdą ir tada pasirinkite meniu 
[Edit/Redagavimas] � [Save recipe in file/Įrašyti receptą 
į failą].
Pateikiamas dialogo langas [Save recipe in file/Recepto įrašymas 

į failą].
 Jei norite įrašyti visą receptą, pateiktame lange pasirinkite parinktį 

[Save all recipes/Įrašyti visus receptus].
 Jei norite pasirinkti ir įrašyti recepto nuostatas, pateiktame lange 

pasirinkite parinktį [Save selected recipes/Įrašyti pasirinktus receptus], 
po to spustelėkite mygtuką [Specify Recipe Details/Nurodyti recepto 
informaciją]. Pateiktame lange varnele pažymėkite įrašytinas recepto 
nuostatas ir spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].

2 Pasirinkite paskirties aplanką, įveskite failo pavadinimą 
ir spustelėkite mygtuką [Save/Įrašyti].

Receptų įrašymas į failą
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1 Pasirinkite vaizdą, kuriam bus pritaikomas receptas, 
ir tada nurodykite meniu [Edit/Redagavimas] � [Read and 
paste recipe from file/Perskaityti ir įklijuoti receptą iš 
failo].
Pateikiamas dialogo langas [Open/Atvėrimas].

2 Pasirinkite receptą ir spustelėkite mygtuką [Open/
Atverti].
Receptas pritaikomas vaizdui.

Receptų įkėlimas ir pritaikymas
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Derinimas lyginant kelis vaizdus
Galite sinchronizuoti skirtingų vaizdų sritis, kad jos būtų pateikiamos keliuose 
peržiūros languose ir derinti vaizdus juos lygindami.

1 Peržiūros lange pateikite kelis lygintinus vaizdus.

2 Sulygiuokite vaizdus.
 Pasirinkite meniu [Window/Langas] � [Arrange horizontally/Išdėstyti 

horizontaliai] arba [Arrange vertically/Išdėstyti vertikaliai].
Peržiūros langai sulygiuojami.

3 Pasirinkite meniu [Preview/Peržiūra] � [Sync preview 
position/Sinchronizuoti peržiūros padėtį] ir [Sync 
preview display size/Sinchronizuoti peržiūros rodinio 
dydį].

4 Padidinkite vaizdą.
 Padidinkite ir atverkite bet kurį iš peržiūros langų.

Kiti peržiūros langai taip pat pateikiami toje pačioje vietoje ir tokiu pat 
padidinimo santykiu.

5 Perkelkite pateiktiną sritį.
Jei perkelsite padidinimo rodinio vietą viename iš peržiūros langų, 

padidinimo rodinio sritis pasikeis ir visuose kituose peržiūros languose.
 Jei norite atšaukti sinchronizavimą, vėl pasirinkite meniu [Preview/

Peržiūra] � [Sync preview position/Sinchronizuoti peržiūros padėtį] ir 
[Sync preview display size/Sinchronizuoti peržiūros rodinio dydį].

Sinchronizavimas taikomas tik padidinimo rodinio vietai ir padidinimo 
santykiui. Vaizdų derinimo operacijos nesinchronizuojamos.

JPEG/TIFF
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Efektyvus redagavimas

Miniatiūrų rodinį ir peržiūros langą galima sujungti, o vaizdus – efektyviai 
redaguoti greitai perjungiant redaguotinus vaizdus. Pagrindiniame lange iš 
anksto pasirinkite redaguotinus vaizdus.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite pageidaujamus 
redaguoti vaizdus.

2 Persijunkite į vaizdo redagavimo langą.

Pagrindinis langas perjungiamas į vaizdo redagavimo langą.

Redagavimas vaizdo redagavimo lange

Spustelėkite

Vaizdo redagavimo langas

3 Suredaguokite vaizdą.

 Informacijos apie piktogramas, pateikiamas miniatiūros rėmelyje, rasite 
„Informacija vaizdo rėmelyje pagrindiniame ir vaizdo redagavimo 
languose“ (136 p.).

 Pateikiamos priemonių paletės, naršymo paletė ir histogramos paletė, 
tad galite redaguoti vaizdą.

 Jei norite grąžinti tą būseną, kuri buvo prieš atliekant paskutinę 
operaciją su priemonių palete, meniu [Edit/Redagavimas] pasirinkite 
[Undo/Anuliuoti] arba paspauskite klavišus < > + <Z>.

Pakeiskite rodinio didinimą

Pasirinkite vaizdą, kurį ketinate redaguoti
Pasirinktas vaizdas padidinamas ir pateikiamas lango viduryje.

JPEG/TIFF
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4 Spustelėkite sritį, kurią norite padidinti.

Spustelėta sritis padidinama iki 100 % (faktinis pikselių dydis).
 Jei norite pakeisti rodinio vietą, nuvilkite vaizdą arba naršymo paletės 

padidinimo rodinio sritį (17 p.).
 Jei norite grąžinti visą rodinį, spustelėkite ([Fit to window/Sutalpinti 

lange]).
 Kad grįžtumėte į pagrindinį langą, priemonių juostoje spustelėkite 

mygtuką [ ].

Spustelėkite

Vaizdo redagavimo lange vaizdus galima pasirinkti tik iš vieno   aplanko. 
Jei norite redaguotinus vaizdus surinkti iš kelių aplankų, žr. skirsnį „Vaizdų 
surinkimas ir redagavimas kolekcijos lange“ (93 p.).

Pasirinkite meniu [View/Rodinys] � [Horizontal 
Thumbnails/Horizontaliai išdėstytos miniatiūros].

 Jei pasirinksite [Vertical Thumbnails/Vertikaliai išdėstytos miniatiūros], 
bus grąžintas vertikalus miniatiūrų rodinys.

Miniatiūrų rodinio padėties keitimas į horizontalią padėtį



93

3

1
2

4
5
6
7
8

Vaizdų 
rūšiavimas

Įvadas

Turinys

Vaizdų 
atsisiuntimas

Vaizdų
peržiūra

Vaizdų 
spausdinimas

Vaizdų 
redagavimas

Nuorodos / 
Rodyklė

Didelio kiekio 
RAW vaizdų 
apdorojimas

Nuotolinis 
fotografavimas

Nuostatų 
nurodymas

Pasirinktus vaizdus galite surinkti lango [Collection/Kolekcija] aplankuose, tada 
vaizdus peržiūrėti, lyginti ir redaguoti.
Vaizdus galite surinkti iš kelių aplankų arba tik iš vieno aplanko ir efektyviai su 
jais dirbti.

1 Pagrindinio lango srityje [Collection/Kolekcija] 
spustelėkite [+ Add collection/+ Pridėti kolekciją].

Srityje [Collection/Kolekcija] sukuriamas naujas kolekcijos aplankas.
 Įveskite kolekcijos aplanko pavadinimą.
 Jei norite sukurti papildomus kolekcijos aplankus, procedūrą 

pakartokite. Galima sukurti iki 20 aplankų.

2 Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Select collection/
Pasirinkti kolekciją], po to pasirinkite kolekcijos aplanką, 
kuriame surinkti vaizdus iš pateikiamų kolekcijos 
aplankų pavadinimų.

Vaizdų surinkimas ir redagavimas kolekcijos 
lange

3 Pagrindiniame lange pasirinkite vaizdus arba vaizdų 
aplankus. Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Add to 
collection/Įtraukti į kolekciją].

Vaizdai įtraukiami į pasirinktą kolekcijos aplanką ir pateikiamas 
kolekcijos aplanke pasirinktų vaizdų skaičius. Kai pridedamas vaizdas 
su nustatytu vieno vaizdo rodiniu (21 p.), pateikiamas vaizdų skaičius 
yra „du vaizdai“.

 Vaizdus į kolekcijos aplanką galima įtraukti ir taip: pasirinkite vaizdus ir 
aplankus, po to laikykite paspaustą <control> klavišą ir pateiktame 
meniu pasirinkite [Add to collection/Įtraukti į kolekciją].

4 Srityje [Collection/Kolekcija] pasirinkite kolekcijos 
aplanką.

Pateikiami pasirinktame aplanke esantys vaizdai.
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5 Peržvelkite rodomus vaizdus.

6 Suredaguokite vaizdus.

 Suredaguokite rodomus vaizdus.
Pateikiami vaizdai kolekcijos aplankuose išlieka ir užvėrus programą 

DPP.

 Pasirinktų vaizdų šalinimas

Pasirinkite vaizdus kolekcijos aplanke, pasirinkite vaizdus ir meniu [File/
Failas] pasirinkite [Remove from collection/Šalinti iš kolekcijos]. (Vaizdus iš 
kolekcijos aplanko galite pašalinti ir taip: laikydami paspaustą <control> 
klavišą pasirinkite vaizdus ir pateiktame meniu pasirinkite [Remove from 
collection/Šalinti iš kolekcijos].) Atminkite, kad netgi pašalinus vaizdą iš 
kolekcijos aplanko, originalus vaizdas lieka nepaveiktas.

 Visų vaizdų šalinimas

Meniu [File/Failas] pasirinkite [Clear collection/Valyti kolekciją]. Atminkite, 
kad netgi pašalinus visus vaizdus iš kolekcijos aplanko, originalūs vaizdai 
lieka nepaveikti.

 Kolekcijos aplanko šalinimas

Kolekcijos srityje pasirinkite kolekcijos aplanką ir, laikydami paspaustą 
<control> klavišą, pateiktame meniu pasirinkite [Delete collection/Šalinti 
kolekciją]. Atminkite, kad pašalinus kolekcijos aplanką, originalūs vaizdai 
lieka nepaveikti.

Kaip pašalinti vaizdus iš kolekcijos aplankų

Vaizdų modifikacijos taikomos originaliam vaizdui

Modifikacijos, atliktos su vaizdais, įtrauktais į kolekcijos aplanką, taikomos 
originaliems vaizdams.
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Vaizdų komponavimas
Galite sudėti du vaizdus į vieną vaizdą. Prie sudėtojo vaizdo galima pridėti dar 
vieną vaizdą. 
Kadangi sudėtasis vaizdas įrašomas atskirai, pirminiai vaizdai lieka nepakeisti.

 Šią funkciją galima naudoti su visais vaizdų tipais (4 p.), kurie dera su 
DPP.

 Sudėtojo vaizdo spalvų erdvė bus fono vaizdo spalvų erdvė.
 Prie sudėtojo vaizdo neprijungiama vaizdo informacija. 

1 Pagrindiniame lange pasirinkite fono vaizdą. 

 Fono vaizdą galima pasirinkti ir vaizdo redagavimo lange arba lange 
[Collection/Kolekcija].

2 Parinkite meniu [Tools/Priemonės] � [Start Compositing 
tool/Paleisti komponavimo priemonę].

Pasirodo komponavimo priemonės langas. 

JPEG/TIFF
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3 Parinkite vaizdą, kurį ketinate sudėti. 
 Sudėtiną vaizdą parinkite iš sąrašo langelio [Foreground Image/Pirmo 

plano vaizdas].

Parinktas vaizdas rodomas miniatiūrų rodinyje [Foreground Image/ 
Pirmo plano vaizdas].

Komponavimo peržiūros lange rodomi sudėti fono ir pirmo plano 
vaizdai.

 Galima sudėti toliau nurodytus vaizdus.
• Kai fono vaizdas parenkamas pagrindiniame lange: vaizdai tame 

pačiame aplanke kaip ir fono vaizdas
• Kai fono vaizdas parenkamas lange [Collection/Kolekcija]: vaizdai 

lange [Collection/Kolekcija]
• Kai fono vaizdas parenkamas vaizdo redagavimo lange: vaizdai 

rodomi miniatiūrų rodinio srityje
 Taip pat  galite sudėti skirtingų dydžių vaizdus.

4 Parinkite komponavimo metodą.
 Komponavimo metodą pasirinkite sąrašo langelyje [Composite Method/

Komponavimo metodas].

Taikomas komponavimo metodas, parinktas komponavimo peržiūroje.
 Komponavimo metodą galima rinktis iš šių penkių tipų: „Add“ (įtraukti), 

„Average“ (vidutinis), „Weighted“ (svertinis), „Lighten“ (šviesinti) ir 
„Darken“ (tamsinti). Išsamios informacijos apie kiekvieną komponavimo 
metodą rasite skirsnyje „Komponavimo metodai“ (98 p.). 

 Jei parinksite [Weighted/Svertinis], galėsite nustatyti suderintino vaizdo 
proporciją. Norėdami nustatyti proporciją, naudokite sąrašo langelio 
[Composite Method/Komponavimo metodas] apačioje esantį šliaužiklį 
[Weight/Svertas] arba tiesiogiai įveskite vertę.

 Spustelėjus mygtuką [100% view/100 % rodinys], vaizdas rodomas 
100 % padidinus (faktinis pikselių dydis).



97

3

1
2

4
5
6
7
8

Vaizdų 
rūšiavimas

Įvadas

Turinys

Vaizdų 
atsisiuntimas

Vaizdų
peržiūra

Vaizdų 
spausdinimas

Vaizdų 
redagavimas

Nuorodos / 
Rodyklė

Didelio kiekio 
RAW vaizdų 
apdorojimas

Nuotolinis 
fotografavimas

Nuostatų 
nurodymas

5 Išdėliokite vaizdus.

Norėdami išlygiuoti, galite tiesiogiai įvesti pirmo plano 
vaizdo vietos koordinates.

Paslinkite dideliu kiekiu (50 pikselių)

Paslinkite mažu kiekiu (1 pikseliu)

Išlygiuokite vaizdų centrus

 Pagal numatytąjį nustatymą, fono vaizdas ir pirmo plano vaizdas rodomi 
išlygiavus jų centrus.

 [Compose in Raw Format/Komponuoti RAW formatu] Pažymėkite 
[Compose in RAW Format/Komponuoti RAW formatu] laukelį, jei reikia.

 Nustatyti parinktį [Compose in RAW Format/Komponuoti RAW 
formatu] galima nurodytomis sąlygomis.
Abu vaizdai: ir fono vaizdas, ir pirmo plano vaizdas yra RAW vaizdai, 
taip pat tenkinamos nurodytos sąlygos.
• Buvo fotografuota to paties modelio fotoaparatais
• ISO greitis fotografuojant buvo tas pats
• Paryškinto tono pirmenybė fotografuojant buvo tokia pati
• Vaizdų dydžiai (pradinis dydis) tokie patys

 Vaizdų, sukomponuotų naudojantis parinktimi [Compose in RAW 
Format/Komponuoti RAW formatu] atveju, negalima naudotis toliau 
nurodytomis funkcijomis. 
• „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo optimizatorius) (54 p.)
• „Picture Style Auto“ (automatinis „Picture Style“) (automatiškai 

nustatoma reikšmė „Standard“ (standartinis) (45 p.)
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6 Spustelėkite mygtuką [Save As/Įrašyti kaip]. 

 Pasirodžiusiame lange nurodykite reikiamas nuostatas, tuomet 
paspauskite mygtuką [Save/Įrašyti].

 Spustelėjus mygtuką [Continue/Tęsti], sukomponuojami vaizdai ir 
sukuriamas naujas fono vaizdas. Galite komponuoti kitą vaizdą.

 Kad baigtumėte, spustelėkite mygtuką [Close/Uždaryti].

 „Add“ (įtraukti) 
Fono ir pirmo plano vaizdai sudedami ir vaizdai sukomponuojami.

 „Average“ (vidutinis)
Fono ir pirmo plano vaizdai sukomponuojami pagal 50 % proporciją 
kiekvienam.
Jei norite keisti pirmo plano vaizdo proporciją, rinkitės [Weighted/Svertinis].

 „Weighted“ (svertinis)
Nustatykite pirmo plano vaizdo proporciją, tuomet sukomponuokite fono ir 
pirmo plano vaizdus.

 „Lighten“ (šviesinti)
Fono vaizdas ir pirmo plano vaizdas palyginami ir sujungiamos tik 
šviesesnės pirmo plano vaizdo sritys. 

 „Darken“ (tamsinti)
Fono vaizdas ir pirmo plano vaizdas palyginami ir sujungiamos tik 
tamsesnės pirmo plano vaizdo sritys.

Komponavimo metodai

Pagrindinio lango priemonių juostoje (107 p.) galite pateikti šią funkciją, 
kaip funkcijos mygtuką.
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HDR (didelio dinaminio diapazono) vaizdų kūrimas
Galite kurti plataus dinaminio diapazono vaizdus, kuriuose sumažinamas 
vaizdo peršviestų sričių ir šešėlių kitimas ir jie atrodo lyg paveikslai. Tinka 
įvairioms aplinkoms, pavyzdžiui, natiurmortams ir kraštovaizdžiams. Ši funkcija 
efektyviausia, kai HDR vaizdui sukurti naudojamos trys to paties kadro 
ekspozicijas (neigiama ekspozicija, standartinė ekspozicija, teigiama 
ekspozicija). Tačiau HDR vaizdą galima kurti ir iš dviejų vaizdų ar net vieno 
vaizdo.
Kadangi HDR vaizdas įrašomas atskirai, pirminiai vaizdai lieka nepakeisti.
* HDR (angl. „High Dynamic Range“) reiškia didelis dinaminis diapazonas.

 Šią funkciją galima naudoti su visais vaizdų tipais (4 p.), kurie dera su 
DPP.

 Prie HDR vaizdo neprijungiama vaizdo informacija. 

1 Pagrindiniame lange pasirinkite vaizdą.

2 Parinkite meniu [Tools/Priemonės] � [Start HDR tool/ 
Paleisti HDR priemonę].

Pasirodo langas [Select Images/Vaizdų parinkimas]. 
 Langą [Select Images/Vaizdų parinkimas] galima atverti ir iš 

redagavimo lango arba vaizdo redagavimo lango.

3 Nurodykite reikiamas nuostatas ir spustelėkite mygtuką 
[Start HDR/Paleisti HDR].

 Kad pakeistumėte parinktą vaizdą ar įtrauktumėte kitą, spustelėkite 
mygtuką [Browse/Naršyti], atsivėrusiame dialogo lange [Open/
Atvėrimas] parinkite vaizdo failą ir spustelėkite mygtuką [Open/Atverti]. 

 Jei parinksite du to paties dydžio vaizdus, galėsite pažymėti langelį 
[Auto Align/Išlygiuoti automatiškai], kad vaizdai būtų automatiškai 
išlygiuoti. Tačiau automatinis vaizdų išlygiavimas gali tinkamai neveikti 
su pasikartojančios struktūros vaizdais (grotelės, dryžiai ir pan.) ar 
plokščiais, vieno atspalvio vaizdais.

Spustelėjus mygtuką [Start HDR/Paleisti HDR], pasirodo langas [Adjust 
Image/Vaizdo derinimas].

Pasinaudojus automatiniu vaizdų išlygiavimu, dalinai ištrinami vaizdų 
pakraščiai.

JPEG/TIFF
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4 Atlikite reikiamas parinktis, kad reikiamai suderintumėte 
vaizdą.

 Lango [Adjust Image/Vaizdo derinimas] šliaužikliai
[Tone/Color/Atspalvis/spalva]

[Brightness/Šviesis]: Derinamas bendras vaizdo šviesis. Jei 
norite vaizdą pašviesinti, pastumkite 
šliaužiklį į dešinę. Jei norite vaizdą 
patamsinti, stumtelėkite šliaužiklį į kairę.

[Saturation/Grynis]: Derinamas bendras vaizdo spalvų grynis. 
Jei norite padidinti spalvų grynį, pastumkite 
šliaužiklį į dešinę, jei sumažinti, pastumkite 
šliaužiklį į kairę.

[Contrast/Kontrastas]: Derinamas bendras vaizdo kontrastas. 
Pastumkite šliaužiklį į dešinę, kad 
kontrastas sustiprėtų, arba į kairę, kad 
susilpnėtų.

[Detail Enhancement/Detalių tobulinimas]

[Strength/ 
Stiprumas]: Kartu derinamas bendras kontrastas ir detalių 

kontrastas. Pastumkite šliaužiklį į dešinę, kad 
efektas būtų stipresnis.

[Smoothness/ 
Glotnumas]: Derinamas bendras vaizdo glotnumas. 

Pastumkite šliaužiklį į dešinę, kad išraiška būtų 
glotni ir natūrali.

[Fineness/ 
Smulkumas]: Derinamas detalių aiškumas. Pastumkite 

šliaužiklį į dešinę, kad būtų ryškesnis kontūras.

 [Presets/Išankstinės nuostatos] ir apipavidalinimo efektai
Naudodami [Presets/Išankstinės nuostatos] galite parinkti iš penkių 
toliau nurodytų apdailos efektų, kurie parenkami išskleidžiamajame 
meniu (pagal numatytąjį nustatymą parenkamas [Natural/Natūralus]), 
o ne stumiant atskirtus šliaužiklius. Pasirinkus apdailos efektą, 
kiekvienas šliaužiklis juda remdamasis nustatymu. Pasirinkę efektą, jūs 
taip pat galite stumdyti šliaužiklį ir juo derinti.
[Natural/ 
Natūralus]: labai kontrastingose aplinkose peršviestų arba 

šešėlyje esančių sričių perteikimas paprastai 
koreguojamas, todėl apipavidalinimo peršvietimo 
ir šešėlių kaita ne tokia didelė.

[Art standard/ 
Menas standartiškai]: Kad vaizdas būtų įspūdingas, suteikia 

paveikslams būdingus atspalvius.
[Art vivid/ 
Menas ryškiai]: Ryškesnis vaizdas nei nustačius [Art standard/ 

Menas standartiškai].
[Art bold/ 
Menas paryškintai]: Dar ryškesnė išvaizda nei nustačius [Art 

standard/Menas standartiškai], tad objektas 
išsiskiria.

[Art embossed/ 
Menas įspaudžiant]: Nuslopina ryškumą labiau nei nustačius [Art 

standard/Menas standartiškai], kad vaizdas 
atrodytų lyg senovinis.
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5 Spustelėkite mygtuką [Save As/Įrašyti kaip]. 

Pasirodžiusiame lange nurodykite reikiamas nuostatas, paspausdami 

mygtuką [Save As/Įrašytu kaip], tuomet paspauskite mygtuką [Save/ 

Įrašyti].

Pagrindinio lango priemonių juostoje (107 p.) galite pateikti šią funkciją, 
kaip funkcijos mygtuką.
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Funkcijos „Dual Pixel RAW Optimizer“ naudojimas
Prieš fotografuojant RAW vaizdus fotoaparatu, suderinamu su funkcija 
„Dual Pixel RAW“, ir ją nustačius, vaizdai įrašomi kaip „specialieji RAW vaizdai“ 
(„Dual Pixel RAW“ vaizdai), pridėjus iš vaizdų jutiklio gautą dvigubą pikselių 
informaciją. Tai vadinama „Dual Pixel RAW“ fotografavimu. Naudodami šią 
funkciją [Dual Pixel RAW Optimizer/„Dual Pixel RAW“ optimizatorius] su 
„Dual Pixel RAW“ vaizdais, galite pasinaudoti „Dual Pixel RAW“ vaizde įrašytais 
„Dual Pixel“ duomenimis ir ypatingai tiksliai suderinti maksimalaus ryškumo ir 
raiškos vietą naudodami faile esančią gylio informaciją, pakeisti požiūrio taško 
arba pirmo plano suliejimo („bokeh“ efekto) vietą, kad gautumėte patrauklesnį 
vaizdą ir sumažinti kenkėjiškos šviesos atspindžių kiekį vaizduose.

Įspėjimai dėl „Dual Pixel RAW“ fotografavimo režimo

Fotografuodami „Dual Pixel RAW“ režimu atkreipkite dėmesį į nurodytus 
dalykus.
 Taikoma visoms funkcijoms

• Efektai lengviausiai pasiekiami, kai objektyvo diafragma yra f/5.6 arba 
mažesnė.

• Efektai gali skirtis, kai fotografuojama laikant fotoaparatą vertikaliai ir 
horizontaliai.

• Rekomenduojame nustatyti ISO jautrumą ISO 1600 arba mažesnį.
 Taikoma tik informacijai, pateiktai skirsnyje „Ypatingai tikslus 

maksimalaus ryškumo ir raiškos vietos derinimas naudojant „Dual Pixel 
RAW“ faile esančią gylio informaciją“
• Rekomenduojame nustatyti bent 50 mm objektyvo židinio nuotolį.
• Rekomenduojame šią funkciją naudoti, kai fotoaparatas yra atokiau 

nuo objekto.*
* Toliau pateiktą informaciją naudokite kaip vadovą atstumui nuo 

objekto nustatyti atsižvelgiant į židinio nuotolį.
Kai objektyvo židinio nuotolis yra 50 mm, atstumas iki objekto turėtų 
būti maždaug nuo 1 m iki 10 m.
Kai objektyvo židinio nuotolis yra 100 mm, atstumas iki objekto turėtų 
būti maždaug nuo 2 m iki 20 m.
Kai objektyvo židinio nuotolis yra 200 mm, atstumas iki objekto turėtų 
būti maždaug nuo 4 m iki 40 m.

Pagrindinio lango priemonių juostoje galite pateikti šią funkciją kaip 
funkcijos mygtuką (107 p.).

Ypatingai tiksliai suderinkite maksimalaus ryškumo ir raiškos vietą naudodami 
„Dual Pixel RAW“ vaizduose esančią gylio informaciją.

1 Pagrindiniame arba redagavimo lange pasirinkite norimą 
derinti „Dual Pixel RAW“ vaizdą ir meniu [Tools/
Priemonės] pasirinkite [Start Dual Pixel RAW Optimizer/
Paleisti „Dual Pixel RAW“ optimizatorių].

Pateikiamas funkcijos „Dual Pixel RAW Optimizer“ („Dual Pixel RAW“ 
optimizatorius) langas.

2 Pažymėkite varnele langelį [Image Microadjustment/
Vaizdo mikroderinimas].

Ypatingai tikslus maksimalaus ryškumo ir 
raiškos vietos derinimas naudojant „Dual Pixel 
RAW“ faile esančią gylio informaciją

Patyrusiems
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3 Suderinkite vaizdą.

 Slankikliu suderinkite raišką remdamiesi gylio informacija ir raiškos 
lygiu.

4 Spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].
Derinimo rezultatai pritaikomi vaizdui. 

Informacija apie derinimo rezultatų įrašymą pateikta 
sk. „Redagavimo rezultatų įrašymas”  (84 p.).

 Jei objekto kontūrai arba sulietas vaizdas („bokeh“ efektas) atrodo 
nenatūraliai, padidėjo iškraipymų arba yra pastebimų atspalvio arba 
skaisčio pakitimų, sumažinkite derinimo lygį.

 Šios funkcijos negalima naudoti kartu su funkcijomis, aprašytomis 
skirsniuose „Požiūrio taško arba pirmo plano suliejimo vietos pakeitimas 
patrauklesniam rezultatui gauti“ arba „Kenkėjiškos šviesos atspindžių 
kiekio sumažinimas vaizduose“.

Naudodami „Dual Pixel RAW“ vaizduose įrašytą dvigubą pikselių informaciją pakeiskite 

požiūrio taško arba pirmo plano suliejimo vietą patrauklesniam rezultatui gauti.

1 Pagrindiniame arba redagavimo lange pasirinkite norimą 
derinti „Dual Pixel RAW“ vaizdą ir meniu [Tools/
Priemonės] pasirinkite [Start Dual Pixel RAW Optimizer/
Paleisti „Dual Pixel RAW“ optimizatorių].

Pateikiamas funkcijos „Dual Pixel RAW Optimizer“ („Dual Pixel RAW“ 
optimizatorius) langas.

2 Varnele pažymėkite langelį [Bokeh Shift/„Bokeh“ 
poslinkis].

3 Nurodykite derintiną zoną.

 Spustelėkite mygtuką [Select area/Pasirinkti zoną] ir vilkdami pele 
nurodykite derintiną vaizdo dalį, po to spustelėkite dešinįjį pelės klavišą, 
kad zoną užfiksuotumėte. 
Be to, galite pašalinti varnelę nuo žymės langelio [Show borders/Rodyti 
kraštus], kad kraštai nebūtų rodomi.

Požiūrio taško arba pirmo plano suliejimo vietos 

pakeitimas patrauklesniam rezultatui gauti
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4 Suderinkite vaizdą.

 Požiūrio tašką suderinkite slankikliu.

5 Spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].
Derinimo rezultatai pritaikomi vaizdui.

Informacija apie derinimo rezultatų įrašymą pateikta sk. „Redagavimo 
rezultatų įrašymas” (84 p.).

 Jei objekto kontūrai arba sulietas vaizdas („bokeh“ efektas) atrodo 
nenatūraliai, padidėjo iškraipymų arba yra pastebimų atspalvio arba 
skaisčio pakitimų, sumažinkite derinimo lygį.

 Atsižvelgiant į derinimo lygį, raiška gali išsiplėsti gylio kryptimi.
 Jei pasirinktos zonos kraštas vaizde atrodo nenatūraliai, sumažinkite 

derinimo lygį.
 Šios funkcijos negalima naudoti kartu su funkcijomis, aprašytomis 

skirsniuose „Ypatingai tikslus maksimalaus ryškumo ir raiškos vietos 
derinimas naudojant „Dual Pixel RAW“ faile esančią gylio informaciją“ 
arba „Kenkėjiškos šviesos atspindžių kiekio sumažinimas vaizduose“.

Naudodami „Dual Pixel RAW“ vaizduose įrašytą dvigubą pikselių informaciją 
vaizduose sumažinkite kenkėjiškos šviesos atspindžių kiekį.

1 Pagrindiniame arba redagavimo lange pasirinkite norimą 
derinti „Dual Pixel RAW“ vaizdą ir meniu [Tools/
Priemonės] pasirinkite [Start Dual Pixel RAW Optimizer/
Paleisti „Dual Pixel RAW“ optimizatorių].

Pateikiamas funkcijos „Dual Pixel RAW Optimizer“ („Dual Pixel RAW“ 
optimizatorius) langas.

2 Varnele pažymėkite langelį [Ghosting Reduction/
Kenkėjiškos šviesos atspindžių kiekio mažinimas] 
ir nurodykite zoną.

 Spustelėkite mygtuką [Select area/Pasirinkti zoną] ir vilkdami pele 
nurodykite derintiną vaizdo dalį, po to spustelėkite dešinįjį pelės klavišą, 
kad zoną užfiksuotumėte. 
Be to, galite pašalinti varnelę nuo žymės langelio [Show borders/Rodyti 
kraštus], kad kraštai nebūtų rodomi.

Nurodytoje zonoje sumažinama kenkėjiškos šviesos atspindžių.

Kenkėjiškos šviesos atspindžių kiekio sumažinimas vaizduose
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3 Spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].
Derinimo rezultatai pritaikomi vaizdui.

Informacija apie derinimo rezultatų įrašymą pateikta sk. „Redagavimo 
rezultatų įrašymas” (84 p.).

 Gali būti atvejų, kai objekto kontūrai ir suliejimo („bokeh) efektas atrodo 
nenatūraliai, gali padaugėti iškraipymų arba pastebimų atspalvio ar 
skaisčio pakitimų.

 Gali būti atvejų, kai pasirinktos zonos kraštas vaizde gali atrodyti 
nenatūraliai.

 Šios funkcijos negalima naudoti kartu su funkcijomis, aprašytomis 
skirsniuose „Ypatingai tikslus maksimalaus ryškumo ir raiškos vietos 
derinimas naudojant „Dual Pixel RAW“ faile esančią gylio informaciją“ 
arba „Požiūrio taško arba pirmo plano suliejimo vietos pakeitimas 
patrauklesniam rezultatui gauti“.
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RAW vaizdo persiuntimas į „Photoshop“
RAW vaizdą galima konvertuoti į TIFF vaizdą (16 bitų) ir persiųsti į „Adobe 
Photoshop“.

Vienu metu galite persiųsti tik vieną vaizdą. Informacijos, kaip vienu metu 
nusiųsti kelis vaizdus, rasite 118 p.

Pasirinkite meniu [Tools/Priemonės] � [Transfer to 
Photoshop/Persiųsti į „Photoshop“].
Paleidžiama programa „Photoshop“ ir pateikiamas persiųstas vaizdas.

Vienu metu galima persiųsti tik vieną vaizdą

 Dera „Photoshop 7.0“ ir vėlesnės versijos.
 Persiųsti vaizdai automatiškai konvertuojami į TIFF vaizdus (16 bitų), 

prie jų pridedamas ICC profilis (137 p.). ICC profilyje yra informacijos 
apie skiltį [Preferences/Nuostatos] (130 p.) arba kiekvienam vaizdui 
nustatytą darbinę spalvų erdvę (82 p.)  (kaip aprašyta), o atitinkama 
spalvų informacija perduodama į „Photoshop“.

 Užvėrus programą „Photoshop“ lieka tik originalus RAW vaizdas, o 
persiųstas vaizdas dingsta. Rekomenduojama persiųstą vaizdą 
„Photoshop“ aplinkoje įrašyti į atskirą failą.

Patyrusiems
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Pagrindinio lango priemonių juostos tinkinimas
Pagrindinio lango priemonių juostoje galite pateikti dažnai naudojamų funkcijų 
mygtukus. 
Taip pat galite keisti mygtukų išdėstymą.

1 Pasirinkite meniu [Tools/Priemonės] � [Customize 
toolbar/Tinkinti priemonių juostą].

Pateikiamas langas [Configure Toolbar/Priemonių juostos 
konfigūravimas].

2 Pasirinkite priemonių juostoje rodytinas funkcijas.

 Jei norite pakeisti mygtukų išdėstymą, pasirinkite norimą pakeisti 
funkciją ir spustelėkite mygtuką [Move Up/Perkelti aukštyn] arba [Move 
Down/Perkelti žemyn].

 Nurodę nuostatas, spustelėdami mygtuką [Close/Užverti] užverkite 
langą.

Nuostatos pritaikomos pagrindinio lango priemonių juostai.

Patyrusiems
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Vaizdo spausdinimas ...................................................  109
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Miniatiūrų sąrašo spausdinimas (kontaktų lapo 
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Spausdinimas su įskiepiu .............................................  112
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Vaizdo spausdinimas
Galite išspausdinti vaizdus spausdintuvu. Toliau aprašomas vieno vaizdo 
išspausdinimo viename lape pavyzdys.

1 Pasirinkite vaizdą, kurį ketinate spausdinti.

2 Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Print/Spausdinti].

Pateikiamas spausdintuvo spausdinimo nuostatų dialogo langas.

3 Išspausdinkite.
 Spausdintuvo spausdinimo nuostatų dialogo lange nurodykite 

optimalias nuotraukų spausdinimo nuostatas ir spustelėkite mygtuką 
[print/spausdinti].

Pradedama spausdinti.
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Spausdinimas su fotografavimo informacija
Galite laisvai išdėstyti vieną vaizdą viename lape ir išspausdinti jį kartu su titrais 
bei fotografavimo informacija ir pan.

1 Pasirinkite vieną vaizdą, kurį ketinate spausdinti.

2 Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Print with detailed 
setting/Spausdinti su išsamiomis nuostatomis].

3 Nurodykite reikiamas spausdinimo nuostatas ir 
spustelėkite mygtuką [Print/Spausdinti].

 Vaizdą galima nuvilkti.
 Jei norite pakeisti vaizdo dydį, vilkite keturis jo kampus.

 Jei norite sužinoti fotografavimo informacijos, skirtuke [Text/Tekstas] 
spustelėkite [ ] ir pateiktame lange pasirinkite reikiamus elementus.

Spausdinimo peržiūra

Perjungia nuostatų skirtuką

Kiekvieno skirtuko 3 veiksmu nustatytos nuostatos įrašomos, kai spausdinama 
arba spustelimas mygtukas [Apply/Taikyti]. Spausdinant, nuostatas galima 
pritaikyti kitam vaizdui.
Įrašomos nuostatos yra [Printer/Spausdintuvas], [Media/Laikmena], [Media 
orientation/Laikmenos orientacija], [Registration marks/Registravimo ženklai], 
[Header/Antraštė], [Footer/Poraštė] ir [Image Information/Vaizdo informacija] 
bei skirtuko [Settings/Nuostatos] nuostatų parinktys.

Kaip išlaikyti nuostatas

 Galite nustatyti spausdintuvo profilius (130 p.).
 Jei nustatomas CMYK imitavimas, išspausdinamas nustatytų spalvų 

vaizdas.
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Miniatiūrų sąrašo spausdinimas (kontaktų lapo spausdinimas)
Viename popieriaus lape galite išspausdinti kelias vaizdų eiles.

1 Pasirinkite vaizdus, išspausdintinus miniatiūrų sąraše.

2 Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Print contact sheets/
Spausdinti kontaktų lapus].

3 Nurodykite reikiamas spausdinimo nuostatas ir 
spustelėkite mygtuką [Print/Spausdinti].

Spausdinimo peržiūra

Perjungia nuostatų skirtuką

Kiekvieno skirtuko 3 veiksmu nustatytos nuostatos įrašomos, kai spausdinama 
arba spustelimas mygtukas [Apply/Taikyti]. Spausdinant, nuostatas galima 
pritaikyti ir kitam vaizdui.
Įrašomos nuostatos yra [Printer/Spausdintuvas], [Media/Laikmena] ir [Media 
orientation/Laikmenos orientacija] bei skirtukų [Image/Vaizdas] ir [Settings/
Nuostatos] nuostatos.

Kaip išlaikyti nuostatas

 Galite nustatyti spausdintuvo profilius (130 p.).
 Jei nustatomas CMYK imitavimas, išspausdinamas nustatytų spalvų 

vaizdas (130 p.).
 Naudojant šią funkciją vaizdo redagavimo lange, miniatiūrų sąraše 

išspausdinami visi lange esantys vaizdai (ne tik pasirinktieji).
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Spausdinimas su įskiepiu

1 Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Plug-in printing/
Spausdinimas su įskiepiu] � naudojamo spausdintuvo 
įskiepį.
 Įskiepis paleidžiamas.

2 Nurodykite nuotraukoms išspausdinti reikalingas 
nuostatas ir pradėkite spausdinti.
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Didelio kiekio RAW vaizdų apdorojimas

Paketinis baltos spalvos balanso pritaikymas vaizdams 

(asmeninis baltos spalvos balansas)............................  114

Asmeninio baltos spalvos balanso registravimas ............ 114

Asmeninio baltos spalvos balanso taikymas ................... 115

Paketinis įrašymas į JPEG arba TIFF vaizdus 

(paketinis apdorojimas) ................................................  116

Paketinis vaizdų persiuntimas į vaizdų redagavimo 

programą ................................................................................ 118

Paketinis vaizdų failų pavadinimų keitimas ..................  119
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Paketinis baltos spalvos balanso pritaikymas vaizdams (asmeninis baltos spalvos balansas)
Baltos spalvos balanso derinimo darbai, atlikti su konkrečioje aplinkoje 
nufotografuotu RAW vaizdu, gali būti registruojami kaip asmeninis baltos 
spalvos balansas. Pritaikydami šį asmeninį baltos spalvos balansą dideliam 
toje pačioje aplinkoje nufotografuotų RAW vaizdų skaičiui galite veiksmingai 
suderinti šią nuostatą.
Asmeninio baltos spalvos balanso duomenų negalima pritaikyti ankstesnėse 
nei DPP 4.0 programos versijose.

1 Suderinkite baltos spalvos balansą (48 p., 49 p.).
 Jei norite suderinti baltos spalvos balansą, sąrašo laukelyje [White 

balance adjustment/Baltos spalvos balanso derinimas] pasirinkite kitą 
nuostatą, o ne [ ( )] (47 p.). Derinimo rezultatų registruoti 
neįmanoma, jei pasirinkta [ ( )].

2 Bazinio derinimo priemonių paletėje spustelėkite 
mygtuką [Register/Registruoti].
Pateikiamas dialogo langas [Register personal white balance/

Asmeninio baltos spalvos balanso registravimas].

3 Sąraše pasirinkite registruotiną mygtuko numerį ir 
spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].

Asmeninio baltos spalvos balanso registravimas

1 3 veiksmu spustelėkite mygtuką [Save/Įrašyti], kad įrašytumėte į failą.
2 Nukopijuokite failą į kitą kompiuterį.
3 Programoje DPP (kitame kompiuteryje) iškvieskite 3 veiksmo langą.
4 Spustelėkite mygtuką [Load/Įkelti] ir pateiktame lange pasirinkite 

nukopijuotą failą.

Kaip panaudoti registruotą asmeninį baltos spalvos balansą kitame 

kompiuteryje

Negalima keisti ar derinti baltos spalvos balanso fotoaparatu sukurtų 
daugybinio eksponavimo RAW vaizdų atveju.
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1 Pagrindiniame lange pasirinkite vaizdą, kuriam bus 
taikomas baltos spalvos balansas.

2 Pasirinkite meniu [View/Rodinys] � [Tool palette/
Priemonių paletė].
Pateikiama priemonių paletė.

3 Spustelėkite asmeninio baltos spalvos balanso, kurį 
ketiname pritaikyti, numerio mygtuką.

Asmeninis baltos spalvos balansas pritaikomas visiems pasirinktiems vaizdams.

Asmeninio baltos spalvos balanso taikymas
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Paketinis įrašymas į JPEG arba TIFF vaizdus (paketinis apdorojimas)
Galite konvertuoti ir įrašyti suredaguotus RAW vaizdus į itin universalius JPEG 
arba TIFF vaizdus.
Vaizdai įrašomi į atskirus failus, tad RAW vaizdai lieka nepaveikti.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite kelis vaizdus, kuriuos 
pageidaujate konvertuoti.

2 Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Batch process/Paketinis 
apdorojimas].
Pateikiamas langas [Batch settings/Paketinės nuostatos].

3 Nurodykite reikiamas nuostatas ir spustelėkite mygtuką 
[Execute/Vykdyti].

Pateikiamas paketinio apdorojimo dialogo langas ir prasideda 
įrašymas.

Kai įrašomi visi vaizdai, paketinio apdorojimo dialogo lange pateikiamas 
mygtukas [Exit/Išeiti].

4 Apdorojimo dialogo lange spustelėkite mygtuką [Exit/
Išeiti].

 Jei nustatėte parinkties [File name/Failo pavadinimas] nuostatą [New file 
name/Naujo failo pavadinimas], nustatykite [Sequence number/Sekos 
numeris].

 Įrašant pagal šiame puslapyje aiškinamą procedūrą apkirptas vaizdas 
(66 p.) arba vaizdas, iš kurio pašalintos dulkės (77–81 p.) faktiškai 
paverčiamas apkirptu vaizdu arba vaizdu, iš kurio pašalintos dulkės.

 Šią funkciją galite naudoti vaizdo redagavimo lange. Tačiau 
konvertuojami ir įrašomi visi lange esantys vaizdai (ne tik pasirinktieji).
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Lange [Batch settings/Paketinės nuostatos] su suredaguotais RAW vaizdais 
neleidžiama atlikti šių operacijų: [Save/Įrašyti] arba [Save As/Įrašyti kaip] (84 p.).

DPP RAW vaizdų ryškinimo technologija yra nuolat tobulinama, kad 
galėtumėte tinkamiau atlikti naujausias vaizdų apdorojimo procedūras.
Tai reiškia, kad dviejų skirtingų DPP versijų apdorojimo rezultatai gali šiek tiek 
skirtis net ir naudojant tuos pačius RAW vaizdo duomenis arba gali skirtis RAW 
vaizdo duomenų redagavimo naudojant pridėtą receptą rezultatai.
Jei pageidaujate įrašyti šiuo metu naudojamos versijos ryškinimo arba 
redagavimo rezultatus ir matyti juos tokius, kokie yra, rekomenduojama 
konvertuoti vaizdus ir įrašyti juos į JPEG arba TIFF failą. 

 Vykstant įrašymo procedūrai, galite tęsti darbą kitame lange

Kadangi įrašymo funkcija foniniu režimu veikia nepriklausomai, įrašymo 
proceso metu galite vykdyti operacijas kitame lange, pvz., pagrindiniame 
arba peržiūros lange.

 Norėdami konvertuoti ir įrašyti visus vaizdus, nepasirinkite vaizdo 

pagrindiniame lange

Jei neatliksite 1 veiksmo, bet atliksite 2 veiksmą pagrindiniame lange 
nepasirinkę vaizdo, visi pagrindiniame lange rodomi vaizdai bus konvertuoti 
ir įrašyti.

Neįmanoma įrašyti vaizdų su receptu

Kaip įrašyti esamu metu naudojamos versijos ryškinimo / 

redagavimo rezultatus

Patyrusio naudotojo paketinis įrašymas
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Paketinis vaizdų persiuntimas į vaizdų redagavimo programą
Galite persiųsti kelis vaizdus į vaizdų redagavimo programą. Priešingai nei 
naudojant funkciją „Transferring a RAW Image to Photoshop“ (RAW vaizdo 
persiuntimas į „Photoshop“) (106 p.), perkeliami vaizdai pirmiausia 
konvertuojami ir įrašomi į atskirus failus, todėl užvėrus paskirties programą jie 
nepašalinami. Čia pateikiamas programos „Adobe Photoshop“ pavyzdys.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite kelis vaizdus, kuriuos 
pageidaujate persiųsti.

2 Pasirinkite meniu [File/Failas] � [Batch process/Paketinis 
apdorojimas].
Pateikiamas langas [Batch settings/Paketinės nuostatos].

3 Nurodykite nuostatas, kurių reikia vaizdams persiųsti 
(pvz., failo formatą).

4 Pažymėkite langelį [Open image using software/Atverti 
vaizdą su programa].

Pateikiamas dialogo langas [Open/Atvėrimas].

5 Pasirinkite „Photoshop“.
 Dialogo lange [Open/Atvėrimas] pasirinkite „Photoshop“ failą ar pan. ir 

spustelėkite mygtuką [Open/Atverti].
Dialogo langas [Open/Atvėrimas] užveriamas ir lange [Batch settings/

Paketinės nuostatos] nustatoma elemento [Image transfer settings/
Vaizdo persiuntimo nuostatos] nuostata „Photoshop“.

6 Spustelėkite mygtuką [Execute/Vykdyti].
Pateikiamas apdorojimo dialogo langas ir pradedamas paketinis 

persiuntimas.
Persiuntus pirmą vaizdą, paleidžiama programa „Photoshop“ 

ir persiųsti vaizdai pateikiami persiuntimo eiliškumu.

 Kad pakeistumėte persiuntimo paskirties vietą kita programa, dalyje 
[Image transfer settings/Vaizdo persiuntimo nuostatos] spustelėkite 
mygtuką [Browse/Naršyti] ir pateiktame dialogo lange [Open/Atvėrimas] 
pasirinkite programą ir spustelėkite mygtuką [Open/Atverti].

 Šią funkciją galite naudoti vaizdo redagavimo lange. Tačiau 
persiunčiami visi lange esantys vaizdai (ne tik pasirinktieji).
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Paketinis vaizdų failų pavadinimų keitimas

Jei srityje [Modified File Name/Modifikuotas failo pavadinimas] failo 
pavadinimas pateikiamas raudona spalva, vadinasi, toks pavadinimas jau yra. 
Jei bent vienas failo pavadinimas  sudubliuojamas, pakeitimų atlikti 
neleidžiama. Pakeiskite nuostatas, kad nebūtų dublikatų.

1 Pagrindiniame lange pasirinkite kelis vaizdus, kurių failų 
pavadinimus norite pakeisti.

2 Pasirinkite meniu [Tools/Priemonės] � [Start Rename
tool/Paleisti pervadinimo priemonę].
Pateikiamas pervadinimo langas.

3 Nurodykite reikiamas nuostatas  ir spustelėkite mygtuką 
[Execute/Vykdyti].

Pradedamas apdorojimo procesas, ir failų pavadinimai pakeičiami.

Jei failo pavadinimas kartojasi, pakeitimo atlikti negalima

 Galima pakeisti tik vieno vaizdo pagrindiniame lange pavadinimą:
pasirinkite miniatiūrą, spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ir pateiktame
meniu pasirinkite [Rename/Pervadinti].

 Pervadinimo priemonės iš lango [Collection/Kolekcija] (93 p.) paleisti
negalima. Taip pat negalima pakeisti vieno vaizdo failo pavadinimo.

Pakeitus vaizdų eiliškumą pagrindiniame lange, galima per vieną operaciją 
pakeisti vaizdų failų pavadinimus tokia tvarka, kuria jie yra išdėstyti.

1 Pagrindiniame lange pakeiskite vaizdų išdėstymo tvarką (34 p.).

2 Pagrindiniame lange pasirinkite kelis vaizdus, kurių failų
pavadinimus norite pakeisti.

3 Pasirinkite meniu [Tools/Priemonės] � [Start Rename 
tool/Paleisti pervadinimo priemonę].

4 Pasirinkite [Fit to main window/Sutalpinti pagrindiniame 
lange].

5 Nurodykite reikiamas nuostatas.
 Jei norite vaizdą nukopijuoti, pažymėkite varnele langelį [Copy and

Rename/Kopijuoti ir pervadinti].

6 Spustelėkite mygtuką [Execute/Vykdyti].
Failų pavadinimai pakeičiami ir jų tvarka pagrindiniame lange išlaikoma.

Vaizdų failų pavadinimų keitimas pagrindiniame 
lange nurodyta tvarka
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Nuotolinis fotografavimas
Nuotoliniu būdu fotografuoti galite naudodami programą „EOS Utility“, kuri 
leidžia nustatyti ryšį su fotoaparatu.
Norint fotografuoti nuotoliniu būdu, jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta „EOS 
Utility Ver. 3.x“. Daugiau informacijos apie fotoaparatus, suderinamus su „EOS 
Utility Ver. 3.x“ ieškokite „EOS Utility Ver. 3.x“ naudotojo vadove (PDF formato 
elektroninis vadovas). Ši funkcija negalima naudojant EOS M serijos arba 
„PowerShot“ fotoaparatus.

1 Pagrindinio lango priemonių juostoje spustelėkite 
mygtuką [Remote Shooting/Nuotolinis fotografavimas].

Pateikiamas nuotolinio fotografavimo nuostatų ekranas.

2 Nuotolinio fotografavimo aplanko nurodymo lange 
nustatykite srities [Destination/Paskirties vieta] 
nuostatas.

 Jei norite įrašyti į tuo metu pasirinktą aplanką, pasirinkite [Current 
Folder/Esamas aplankas].

 Jei norite sukurti naują aplanką vaizdams įrašyti, pasirinkite [Use this 
folder/Naudoti šį aplanką], spustelėkite mygtuką [Select/Pasirinkti], po 
to pasirinkite paskirties vietą srityje [Destination folder/Paskirties 
aplankas] įveskite pavadinimą.

 Nurodę nuostatas, spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].
Pateikiamas nuotolinio fotografavimo langas.
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Nuotolinio fotografavimo aplanko nurodymo lange galite pakeisti nuostatą 
[File Name/Failo pavadinimas].
(Jei pasirenkamas elementas [Do not modify/Nemodifikuoti], vaizdai 
įrašomi tokiu pavadinimu, kuris būna nustatytas fotoaparate.)

1 Spustelėkite mygtuką [Settings/Nuostatos], kad būtų pateiktas užfiksuotų 
vaizdų failų pavadinimų nustatymo langas.

2Sąrašo laukelyje pasirinkite vaizdo failų pavadinimų suteikimo taisyklę.
Galite spustelėti mygtuką [Customize/Tinkinti] ir tinkinti failų pavadinimų 
suteikimo taisykles.
 Galite individualiai nustatyti failų pavadinimų priedėlių ženklus, serijos 

numerių skaitmenų skaičių ir pradinį numerį.
 Jei failų pavadinimuose naudojate fotografavimo datą, užfiksuotų 

vaizdų failų pavadinimų nustatymo lange galite nurodyti datos formatą 
(metų – mėnesio – datos tvarką ir stilių) bei skiriamuosius ženklus.

3 Nurodę nuostatas, spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].
Užfiksuotų vaizdų failų pavadinimų nustatymo langas užveriamas.
 Spustelėję mygtuką [Remote Shooting/Nuotolinis fotografavimas], 

pagrindinio lango apačioje dešinėje spustelėkite [ ] mygtuką, kad 
būtų parodyta / paslėpta paletė [Camera Control/Fotoaparato 
valdymas].

 Fotografuoti galite tikrindami vaizdą: perjunkite langą į įvairialypį 
maketą.

3 Sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu ir tada pastumkite 
fotoaparato maitinimo jungiklį į padėtį  <ON>.

4  Spustelėkite mygtuką [Live View].

Pateikiamas „EOS Utility“ tiesioginio vaizdo langas „Live View“.
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5 Nurodykite reikiamas nuostatas.

 Išsamios informacijos apie nustatymą rasite „EOS Utility“ naudotojo 
vadove (PDF elektroniniame vadove).

6 Spustelėkite mygtuką [Settings/Nuostatos].

Pateikiamas „EOS Utility“ fiksavimo langas.

7 Nurodykite reikiamas nuostatas.

 Išsamios informacijos apie nustatymą rasite „EOS Utility“ naudotojo 
vadove (PDF elektroniniame vadove).

8Nufotografuokite.
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Pateikiamas užfiksuotas vaizdas.
 Užfiksuotas vaizdas bus įrašytas aplanke, sukurtame atliekant 2 

veiksmą.
 Paminėtame aplanke įrašytas vaizdas pateikiamas miniatiūrų rodinio 

srityje.
Paminėtame aplanke galite sukurti ir poaplankį vaizdams įrašyti. Jei 
norite sukurti poaplankį, nuotolinio fotografavimo lange spustelėkite 
[Create subfolder/Sukurti poaplankį], pateiktame lange įveskite [Folder 
name/Aplanko pavadinimas], po to spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].

Neužverkite „EOS Utility“, kai nustatytas arba vykdomas nuotolinis 
fotografavimas.

 Toliau nurodytais atvejais fotografuokite naudodami „EOS Utility“. 
•  Kai norite automatiškai fokusuoti naudodami „EOS Utility“ 

fotografavimo mygtuką
•  Kai norite fotografuoti nepertraukiamai

 Galite fotografuoti lygindami nufotografuotą vaizdą su prisegtu vaizdu: 
prisekite vaizdą (19 p.). Tai patogu renkantis vaizdą.

Nuotolinio fotografavimo metu prijungtame fotoaparate galite užregistruoti 
baltos spalvos balanso pipetę. Norint naudoti šią funkciją, turi būti įdiegta 
programos „EOS Utility“ versija 3.4.20 arba naujesnė.
Ši funkcija neįdiegta „EOS M“ serijos ir „PowerShot“ fotoaparatuose.

1 Į ekraną iškvieskite vaizdą, kuris turėtų būti naudojamas 
kaip baltos spalvos balanso standartas.

 Ši funkcija dera tik su RAW vaizdais, kurių plėtinys „.CR2“.

2 Pasirinkite paskirties vietą, kurioje užregistruoti baltos 
spalvos balanso pipetę.

 Sąrašo langelyje [Registered to/Užregistruojama] pasirinkite paskirties 
vietą, kurioje užregistruoti baltos spalvos balanso pipetę. Kokios 
parinktys galimos, priklauso nuo prijungto fotoaparato modelio.

Baltos spalvos balanso pipetės registravimas 
fotoaparate
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3 Pasirinkite tašką, kuris užfiksuotame vaizde turėtų būti 
baltos spalvos balanso standartas ir užregistruokite 
baltos spalvos balansą fotoaparate.

 Spustelėkite mygtuką [ ] ir vaizde, kuris pateikiamas atlikus 1 
veiksmą, pele spustelėkite tašką, kuris turėtų baltos spalvos balanso 
standartas.

Baltos spalvos balansas užregistruojamas 2 veiksmu pasirinktoje 
paskirties vietoje ir pritaikomas rodomiems vaizdams.

 Spustelėkite mygtuką [ ] dar kartą, kad išeitumėte iš funkcijos.
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Nuostatų nurodymas
Lange [Preferences/Nuostatos] galima keisti įvairias DPP funkcijas. Peržvelkite 
kiekvieno lango turinį ir nustatykite.
Jei yra, žr. išsamius paaiškinimus, o taip pat kiekvieną langą.

1 Pasirinkite meniu [Digital Photo Professional 4]  � 
[Preferences/Nuostatos].

Atveriamas langas [Preferences/Nuostatos].

2 Pasirinkite skirtuką, nurodykite nuostatas ir spustelėkite
mygtuką [OK/Gerai].

Galite nurodyti aplanką, kuris atveriamas paleidus DPP, įrašant receptus ir t. t.

 „Movie file playback“ (Filmų failų peržiūra)
Vaizdo įrašų peržiūros programą įgalite pakeisti į „EOS MOVIE Utility“. Filmai, 
kurių negalima peržiūrėti „EOS MOVIE Utility“, peržiūrimi vaizdo įrašų peržiūros 
taikomąja programa, nurodyta kompiuterio OS nuostatose. Išsamios „EOS 
MOVIE Utility“ naudojimo instrukcijos pateiktos „EOS MOVIE Utility“ naudotojo 
vadove.

General Settings (Bendrosios nuostatos)

 Jei vaizdo įrašų peržiūros programą pakeitėte į „EOS MOVIE Utility“, bet
paleidus „EOS MOVIE Utility“ peržiūra nepradedama, „EOS MOVIE
Utility“ naudotojo vadove paskaitykite informaciją apie suderinamus
modelius.

 Jei kompiuterio OS nuostatose nurodyta vaizdo įrašų peržiūros taikomoji
programa „EOS MOVIE Utility“, negalima peržiūrėti MOV ir MP4 failų,
užfiksuotų su „EOS MOVIE Utility“ nesuderinamais modeliais.
Patikrinkite OS nuostatas ir pakeiskite vaizdo įrašų peržiūros taikomąją
programą.
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 „Default value of output resolution“ (išvesties raiškos numatytoji vertė)

Įrašydami JPEG arba TIFF vaizdus, sukurtus konvertuojant RAW vaizdus 
(84 p., 116 p.), galite nustatyti JPEG arba TIFF vaizdų raišką.

 „Temporarily saved files“ (laikinai įrašyti failai) 

Norėdami padidinti veikimo spartą, galite panaikinti sukurtus laikinai įrašytus 
failus, pakeisti failų įrašymo paskirties vietas arba nustatyti disko naudojimo 
limitą. Atlikti pakeitimai bus pritaikyti kitą kartą paleidus DPP.

 Mygtukas [Delete/Naikinti]: Spustelėkite mygtuką [Delete/Naikinti], 
jei norite panaikinti laikinai įrašytus failus.

 [Maximum available on disk/
Daugiausia vietos diske]: Nustatykite slankikliu (nustatymo 

diapazonas: nuo 0 iki 32 GB).
Disko vietos naudojimui pasiekus limitą, 
failai ištrinami pradedant nuo seniausio.

 [Destination/Paskirties vieta]: Spustelėkite mygtuką [Browse/Naršyti], 
jei norite atsiradusiame dialogo lange 
pakeisti paskirties vietą.

 Mygtukas [Reset/Nustatyti 
iš naujo]: Spustelėkite mygtuką [Reset/Nustatyti iš 

naujo], jei norite atkurti pradines 
nuostatas.

Galite nurodyti vaizdų apdorojimo programa DPP nuostatas.

Image Processing 1 (Vaizdo apdorojimas 1)

 „JPEG image quality“ (JPEG vaizdo kokybė)

[Remove block noise and mosquito noise/Blokinio triukšmo ir žiedų triukšmo 
šalinimas]

 JPEG vaizdų kokybę galite pagerinti sumažinę JPEG vaizdams būdingus 
iškraipymus. 
Ši nuostata taip pat veikia, kai RAW vaizdai konvertuojami į JPEG vaizdus 
ir įrašomi (84 p., 116 p.), taip pat ji naudojama įrašant JPEG vaizdą kitu 
pavadinimu. Kuo didesnis JPEG vaizdo glaudinimas, tuo geresnis 
gaunamas efektas. Kai glaudinimo lygis žemas, iškraipymų mažinimo 
efektas gali būti nepastebimas.

 „Modified Picture Style settings“ (modifikuotos „Picture Style“ 

nuostatos)

Jei varnele pažymėsite žymės langelį, bus išlaikomos kiekvienos „Picture Style“ 
sąrankos nuostatų [Color tone/Atspalvis], [Color saturation/Spalvų grynis], 
[Contrast/Kontrastas], [Unsharp mask/Ryškinimo kaukė], [Sharpness/
Ryškumas] ir kitų nuostatų vertės.

Vaizdo apdorojimas
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 „Noise reduction defaults“ (Numatytosios iškraipymų mažinimo 

nuostatos)

Galite iš anksto nustatyti numatytąją iškraipymų mažinimo lygio nuostatą. 
Palaikomi tik RAW vaizdai.

 Kai pasirinkta nuostata [Apply camera settings/Taikyti fotoaparato 
nuostatas], galite iš anksto nustatyti numatytąjį iškraipymų mažinimo lygį, 
kuris atitiktų fotoaparato nuostatas.

 Kai pasirinkta nuostata [Set as defaults/Nustatyti kaip numatytąsias 
nuostatas], galite iš anksto nustatyti pageidaujamą iškraipymų mažinimo 
lygio nuostatą.

Jei prie vaizdų receptas nepridėtas, taikoma čia nustatyta numatytoji 
iškraipymų mažinimo lygio nuostata. Jei nuostatas pakeitėte, vėl paleidus DPP 
nuostatos bus pritaikytos vaizdams kaip numatytasis iškraipymų mažinimo 
lygis.
Jei prie vaizdų pridėtas receptas, recepte įrašytas iškraipymų lygis lieka 
nepakitęs ir čia nustatyta numatytoji iškraipymų mažinimo lygio nuostata 
nepritaikoma.

 „Sharpness defaults“ (Numatytosios ryškumo nuostatos)

Galite iš anksto nustatyti numatytąją ryškumo nuostatą. Palaikomi tik RAW 
vaizdai.

 Kai pasirinkta nuostata [Apply camera settings/Taikyti fotoaparato 
nuostatas], galite iš anksto nustatyti numatytąjį ryškumą, kuris atitiktų 
fotoaparato nuostatas.

 Kai pasirinkta nuostata [Set as defaults/Nustatyti kaip numatytąsias 
nuostatas], galite iš anksto nustatyti pageidaujamas ryškumo ir ryškinimo 
kaukės nuostatas.

Jei prie vaizdų receptas nepridėtas, taikomos čia nustatytos numatytosios 
ryškumo ir ryškinimo kaukės nuostatas. Jei nuostatas pakeitėte, vėl paleidus 
DPP numatytosios nuostatos bus pritaikytos vaizdams kaip numatytasis 
ryškumo lygis.
Jei prie vaizdų pridėtas receptas, recepte įrašytas ryškumo lygis lieka nepakitęs 
ir čia nustatytos numatytosios ryškumo ir ryškinimo kaukės nuostatos 
nepritaikomos.

Image Processing 2 (Vaizdo apdorojimas 2)

 „Quick check window settings“ (Sparčiosios patikros lango nuostatos)

Galite nurodyti sparčiosios patikros lango vaizdo rodymo nuostatas. Pasirinkus 
[Show image with recipe applied/Rodyti vaizdą su pritaikytu receptu], vaizdai su 
pridėtais receptais rodomi pritaikius receptą. Atlikti pakeitimai bus pritaikyti kitą 
kartą paleidus DPP.

 „Graphic processor settings“ (Grafikos procesoriaus nuostatos)

Jei pažymėsite [Use graphics processor for image processing/Apdorojant 
vaizdą naudoti grafikos procesorių], kad būtų greičiau parodytas peržiūros 
vaizdas, naudojamas grafikos procesorius. Procesorius konvertavimo ir 
įrašymo bei spausdinimo užduotis atlieka kaip įprastai. Nuostatos bus 
pritaikytos kitą kartą paleidus DPP.
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 Norint naudoti šią funkciją, būtinas GPU* NVIDIA CUDA („Compute 
Capability 2.0“ arba aukštesnės versijos), su bent 1,0 GB vaizdo 
atminties. Be to, turi būti įdiegta naujausia NVIDIA GPU tvarkyklė.
GPU* yra termino „Graphics Processing Unit“ (grafikos apdorojimo 
įrenginys) santrumpa.
Langelis [Use graphics processor for image processing/Apdorojant 
vaizdą naudoti grafikos procesorių] galimas tik kai įdiegtas derantis 
GPU.

 Jei OS arba taikomoji programa naudoja GPU, tam tikromis 
aplinkybėmis GPU gali nevykdyti apdorojimo. Tokiu atveju procesorius 
apdoroja kaip įprastai.

Galite nurodyti nuostatas, susijusias su spalvų valdymu, pvz., darbinės spalvų 
erdvės nuostatas, spalvų sulyginimo sąlygas ir pan.

 „Default settings of Work color space“ (numatytosios darbinės spalvų 

erdvės nuostatos)

Galite rinktis iš penkių spalvų erdvės tipų (138 p.), kurie RAW vaizdams taikomi 
pagal numatytąją nuostatą. Nustatytoji spalvų erdvė pritaikoma tada, kai RAW 
vaizdas konvertuojamas ir įrašomas (84 p., 116 p.) arba išspausdinamas 
(109–112 p.).

 Jei pakeisite spalvų erdvę ir iš naujo paleisite DPP, nustatyta spalvų erdvė 
bus pritaikyta kaip numatytoji spalvų erdvė.

 Patikrinti vaizde nustatytą spalvų erdvę  galite visuose languose, išskyrus 
sparčiosios patikros langą.

 Jei varnele pažymėsite langelį [Use shooting color space as work color 
space/Naudoti fotografavimo spalvų erdvę kaip darbinę spalvų erdvę], 
vaizdo fotografavimo metu fotoaparatu nustatyta spalvų erdvė bus 
naudojama kaip darbinė spalvų erdvė.

Color Management (Spalvų valdymas)
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 „Printing profile“ (spausdinimo profilis) (spausdintuvo spalvų 

nustatymas)

Jei spausdintuvas, kurį naudojate vaizdams spausdinti, neturi savo profilio, 
galima išspausdinti vaizdą ir imituoti ekrane rodomas spalvas nustatant profilį 
programa DPP. 

Kai programa DPP nustatote spausdinimo profilį, išjunkite spausdintuvo 
tvarkyklės spalvų derinimo funkciją. Jei ji liks įjungta, vaizdas gali būti 
išspausdintas kitomis spalvomis nei rodoma ekrane.

Net jei pakeičiama numatytoji nuostata, naujoji nuostata netaikoma 
suredaguotiems vaizdams (t. y. suderintiems naudojant priemonių paletę, 
apkirptiems, iš kurių pašalintos dulkės ir pan.). Nuostatas nustatykite atskirai.

Redaguotam vaizdui pakeitimai netaikomi

Kiekvienam vaizdui galite nustatyti spalvų erdvę, kuri skiriasi nuo 
numatytųjų nuostatų (82 p.).

Galite nustatyti ekrano rodinio maketą.

 „Thumbnail order“ (miniatiūrų tvarka)

Nurodykite numatytąją vaizdų tvarką pagrindiniame lange ir kad pertvarkytų 
vaizdų tvarka išliktų. Jei varnele pažymėsite žymės langelį, pertvarkytų vaizdų 
tvarka bus išlaikyta, kai kitą kartą pasirinksite aplanką (34 p.).

 „Reset user interface“ (vartotojo sąsajos nustatymas iš naujo)

Galite iš naujo nustatyti vartojo sąsajos nuostatas. Pasirinkite vieną iš dviejų 
nustatymo iš naujo sąsajų būseną. Jei varnele pažymėsite langelį [Restore 
defaults at startup/Atkurti numatytąsias nuostatas paleidžiant], kai kitą kartą 
paleisite DPP, bus grąžintos pradinės nuostatos. Kitą kartą paleidžiant, 
langelyje  varnelė panaikinama.

View Settings (Peržiūros nuostatos)
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Galite nustatyti fotografavimo ir recepto informacijos nuostatas, kurios 
pateikiamos kartu miniatiūromis ir peržiūros lange.

 „Thumbnail display settings“ (miniatiūrų rodinio nuostatos)

Galite nurodyti informaciją, kuri pateikiama su miniatiūromis.
Jei pažymėtas žymės langelis [Show Av/Tv/ISO on thumbnails/Miniatiūrose 
rodyti Av/Tv/ISO], miniatiūrose rodoma diafragmos reikšmės / laiko reikšmės / 
ISO informacija, jei nustatytas miniatiūrų dydis yra 3 arba didesnis.

 „Preview properties font“ (peržiūros ypatybių šriftas)

Galite nurodyti šriftą, kuris naudojamas informacijai peržiūros lange pateikti.

Properties Display Settings (Ypatybių rodinio 
nuostatos)

 „Properties to display“ (rodytinos ypatybės)

Galite nurodyti išsamias nuostatas, taikomas parinktims [Display settings for 
thumbnails with info/Miniatiūrų su informacija rodinio nuostatos], [Display 
settings for thumbnail list/Miniatiūrų sąrašo rodinio nuostatos] ir [Display 
settings for preview properties/Peržiūros ypatybių rodinio nuostatos].
Elementai, kuriuos galima pasirinkti rodomi sąrašo lauke kairėje, o faktiškai 
rodomi elementai pateikiami sąrašo lauke dešinėje. Elementus nurodykite 
spausdami mygtukus [Add >>/Įtraukti >>] ir [<< Remove/<< Pašalinti]. Galite 
keisti ir rodymo tvarką: spauskite mygtukus [Move Up/Perkelti aukštyn] arba 
[Move Down/Perkelti žemyn].

Atsižvelgiant į lango, peržiūros lango ar miniatiūrų dydžio derinį, gali būti 
pateikiami ne visi ypatybių elementai.
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Trikčių šalinimas
Jei DPP veikia netinkamai, žr. toliau pateikiamą informaciją.

 Negalite įdiegti programinės įrangos, jei nesate prisijungę prie paskyros 
administratoriaus teisėmis. Prisijunkite dar kartą prie paskyros, tik šįkart – 
administratoriaus teisėmis. Informacijos, kaip prisijungti ir kaip nurodyti 
administratoriaus nuostatas, rasite „Macintosh“ kompiuterio arba operacinės 
sistemos naudotojo vadove.

 DPP kompiuteryje neveikia tinkamai, jei netenkinami sistemos reikalavimai. 
Naudokite DPP kompiuteryje, kurio sistema atitinka jai keliamus 
reikalavimus (3 p.).

 Net jei kompiuteryje pakanka darbinės atminties (RAM), kuri nurodyta 
sistemai taikomuose reikalavimuose (3 p.), kartu su DPP veikiant kitoms 
programoms laisvos darbinės atminties gali nepakakti. Užverkite kitas 
programas (išskyrus DPP).

 SDXC kortelių gali nepavykti tinkamai aptikti: tai priklauso nuo kortelių 
skaitytuvo ir kompiuterio operacinės sistemos. Tokiu atveju pridedamu 
sąsajos kabeliu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio ir naudodamiesi 
programa „EOS Utility“ nusiųskite vaizdus į kompiuterį.

 Programos DPP neatpažįstami vaizdai nerodomi. (Vaizdų miniatiūros 
pateikiamos kaip [?].) Yra įvairių tipų JPEG ir TIFF vaizdų, todėl programa 
gali tinkamai nerodyti JPEG vaizdų, kurie nedera su „Exif“ 2.2, 2.21 arba 2.3, 
ir TIFF vaizdų, kurie nedera su „Exif“ standartu (4 p.).

 Tik RAW vaizdams derinamo turinio negalima pritaikyti kaip recepto JPEG 
arba TIFF vaizdams.

Nebuvo tinkamai atliktas diegimo procesas

Neveikia DPP

Kortelių skaitytuvas neaptinka SD kortelės

Vaizdai nerodomi tinkamai

Nepavyksta į kitą vaizdą įklijuoti (jam pritaikyti) recepto

 Jei RAW vaizdas, kurio spalvų erdvė yra ne „sRGB“ konvertuojamas ir 
įrašomas kaip JPEG ar TIFF vaizdas (82 p., 130 p.), spalvos atrodys 
prislopintos, jei toks vaizdas bus peržiūrimas naudojant programą, derančią 
su „sRGB“ spalvų erdve. Tokiu atveju rekomenduojama pakeisti RAW vaizdo 
spalvų erdvę į „sRGB“, konvertuoti jį ir įrašyti kaip JPEG arba TIFF vaizdą, o 
tada šį vaizdą peržiūrėti.

 „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo optimizatorius, 54 p.) – tai 
funkcija, deranti su fotoaparatais, kuriuose įdiegta „Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinis apšvietimo optimizatorius).
Derinimo veiksmų, atliktų funkcija „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis 
apšvietimo optimizatorius), negalima pritaikyti RAW vaizdams, užfiksuotiems 
fotoaparatais, nederančiais su šia funkcija.

 Jei monitoriaus, kuris rodo vaizdą, spalvos suderintos netinkamai arba jei 
nenustatytas spausdintuvo, kuriuo spausdinamas vaizdas, profilis, ekrane 
rodomo vaizdo ir išspausdintos nuotraukos spalvos gali gerokai skirtis. 
Pakoregavus vaizdus rodančio monitoriaus spalvas (130 p.) ir tinkamai 
nustačius spausdintuvo profilį (130 p.), išspausdintos nuotraukos ir ekrane 
pateikiamo vaizdo spalvos bus artimesnės. Naudojant „Canon“ 
spausdintuvą, spausdintuvo profiliai nustatomi automatiškai, taigi spalvoms 
suderinti tereikia nustatyti monitoriaus spalvas.

 Jei partijomis spausdinamas didelis vaizdų skaičius, spausdinimas gali 
viduryje procedūros sustoti arba vaizdai gali būti neišspausdinti. Sumažinkite 
spausdinamų vaizdų skaičių arba išplėskite kompiuterio atmintinę.

Naudojant kitą programinę įrangą peržiūrimų 
vaizdų spalvos atrodo prislopintos

Nesutampa vaizdo spalvos, rodomos ekrane ir 
išspausdintos ant lapo

Nepavyksta išspausdinti didelio skaičiaus vaizdų 
partijos
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Programinės įrangos šalinimas
 Prieš pašalindami programinę įrangą, užverkite visas programas.
 Prisijunkite prie paskyros, kuri buvo naudojama diegimo metu.
 Perkėlę aplankus ir programinę įrangą, kurią ketinate pašalinti, į šiukšlinę, 

pasirinkite meniu [Finder/Ieškiklis] � [Empty Trash/Ištuštinti šiukšlinę] ir 
ištuštinkite šiukšlinę. Negalima perdiegti programinės įrangos, kol 
neištuštinta šiukšlinė.

1 Iškvieskite aplanką, kuriame įrašyta programinė įranga.
 Atverkite aplanką [Canon Utilities/„Canon“ paslaugų programos].

2 Nuvilkite ketinamos pašalinti programinės įrangos 
aplanką į šiukšlinę.

3 Darbalaukyje pasirinkite meniu [Finder/Ieškiklis] � 
[Empty Trash/Ištuštinti šiukšlinę].
Programinė įranga pašalinama.
 Baigę šalinimo procedūrą paleiskite kompiuterį iš naujo.

Į šiukšlinę išmestų ir pašalintų duomenų atgauti nebegalima, taigi 
duomenis reikia šalinti ypač atsargiai.
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Vaizdo rėmelio informacija pagrindiniame ir vaizdo redagavimo languose

Dailinimo (apkirpimo) diapazonas*2 (66 p.)

Varnelė (31 p., 32 p.) Prisegto vaizdo nuostatos žyma (19 p.) Kelių vaizdų rodinio žyma 
(20 p.)

Vaizdo tipas*1 Failo pavadinimas

Žvaigždučių įvertinimas (31 p., 32 p.) GPS žyma*3 Objektyvo aberacijos koregavimo žyma (70 p.)

Skaitmeninio objektyvo optimizatoriaus žyma 
(74 p.)

Neįrašyto redagavimo turinio žyma

*1 Pateikiama RAW+JPEG vaizduose, rodomuose kaip vienas 
vaizdas (13 p.).
RAW vaizduose rodoma [ ].
„Dual Pixel RAW“ vaizduose rodoma [ ].

*2 Jei prie derančiu fotoaparatu (išskyrus „EOS 5D Mark II“) 
nufotografuoto vaizdo pridėta vaizdo proporcijų informacija, 
vaizdas pateikiamas kaip apkirptas vaizdas.

*3 Rodoma vaizduose, nufotografuotuose su GPS funkcija 
derančiu „Canon“ fotoaparatu.

Jei redaguoti neįmanoma, vaizdo rėmelyje rodoma piktograma [ ].

Recepto žymė

Fotografavimo informacija

 (12 p., 91 p.)
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Terminų žodynėlis
RAW vaizdas
EOS fotoaparatais RAW vaizdai įrašomi neglaudintu 14 arba 12 bitų formatu.
Kadangi RAW vaizdai – tai specialūs „neišryškinti“ vaizdai, jiems peržiūrėti 
reikia programinės įrangos su ryškinimo funkcijomis, pvz., DPP. Neišryškintų 
RAW vaizdų pranašumas tas, kad galite atlikti įvairius RAW vaizdų derinimo 
veiksmus beveik neprarasdami vaizdo kokybės.
* RAW reiškia „žaliavinis“, t. y. neapdorotas ir neredaguotas.

JPEG vaizdas
Paprasčiausias vaizdas, įrašomas negrįžtamai suglaudintu 8 bitų formatu. 
Šio tipo vaizdo pranašumas tas, kad įrašant dideliu glaudinimo koeficientu 
failas gali būti mažas, net jei vaizdą sudaro daug pikselių. Kadangi įrašymo 
metu vaizdo glaudinimo duomenys prarandami, kad sumažėtų failo dydis, 
kaskart redaguojant arba įrašant tokį vaizdą prastėja jo kokybė.
Naudojant DPP, net ir pakartotinai redaguojant / įrašant, modifikuojami tik 
recepto duomenys ir nevyksta nei užrašymo ant viršaus, nei glaudinimo 
procesai, taigi originalaus vaizdo duomenys neprastėja.
* JPEG – tai santrumpa, reiškianti „Joint Photographic Experts Group“ 
(Jungtinė fotografijos ekspertų grupė).

TIFF vaizdas
„Bitmap“ tipo vaizdas, įrašomas 8 / 16 bitų neglaudintu formatu.
Kadangi TIFF vaizdai neglaudinami, jie tinka įrašyti vaizdams išlaikant aukštą 
kokybę.
* TIFF – tai santrumpa, reiškianti „Tagged Image File Format“ (sužymėto vaizdo 
failo formatas).

Receptas
Receptu vadinama RAW vaizdo apdorojimo sąlygų informacija, kurią galima 
redaguoti programoje DPP.
Be to, programoje DPP naudojant receptus galima redaguoti JPEG ir TIFF 
vaizdus, lygiai kaip ir RAW vaizdus.

Bitų skaičius
Dvejetainis informacijos kiekio vienetas, apibūdinantis vaizdo spalvų skaičių. 
Šis skaičius nurodo, kiek pikseliui tenka bitų.
Kuo didesnis bitų skaičius, tuo daugiau spalvų ir tuo sklandesni perėjimai. 
Vieno bito vaizdas yra nespalvotas.

Spalvų valdymo sistema (spalvų sulyginimas)
Nuotraukas darantys skaitmeniniai fotoaparatai, vaizdus rodantys monitoriai ir 
juos spausdinantys spausdintuvai spalvas kuria savaip. Todėl gali būti skirtumų 
tarp vaizdo spalvų, kai šis peržiūrimas monitoriaus ekrane ir išspausdinamas 
lape.
Spalvų valdymo sistema – tai spalvoms valdyti skirta sistema, kuria siekiama, 
kad spalvos būtų kuo panašesnės. Programa DPP leidžia artimiau sulyginti 
skirtingų prietaisų spalvas naudojant ICC profilius.

ICC profiliai
ICC profiliai – tai failai, kuriuose laikoma informacija apie spalvas, pvz., spalvų 
charakteristikos ir įvairių prietaisų spalvų erdvės, kurias nustato ICC 
(Tarptautinis spalvų konsorciumas). Daugelis prietaisų, pvz., monitoriai, kuriuos 
naudojame vaizdams peržiūrėti, arba spausdintuvai jiems išspausdinti gali būti 
valdomi (spalvų valdymas) naudojant šiuos ICC profilius. Taip artimiau 
sulyginamos skirtingų prietaisų spalvos.
DPP turi spalvų valdymo funkciją, kuri naudoja šiuos ICC profilius.

Atspalvių kreivė
Atspalvių kreivė vertes prieš suderinimą (įvestį) pateikia horizontalioje grafiko 
ašyje, o vertes po suderinimo (išvestį) – vertikalioje. Kadangi vertės prieš 
suderinimą ir po jo (neatlikus suderinimo) yra vienodos, atspalvių kreivė 
rodoma kaip tiesė, einanti iš kairiojo apatinio kampo į dešinįjį viršutinį. Pakeitus 
šią atspalvių kreivę, galima detaliai suderinti vaizdo šviesį, kontrastą ir spalvas. 
Kuo daugiau nukrypstama į dešinę horizontalioje ašyje, tuo didesnė gaunama 
vertė, o kuo daugiau nukrypstama aukštyn vertikalioje ašyje, tuo didesnė jos 
vertė.
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Spalvų erdvė
Spalvų erdvė – tai atkuriamas spalvų diapazonas (spalvų gamos 
charakteristikos). DPP dera su toliau nurodytų penkių rūšių spalvų erdve.
sRGB : Standartinė „Windows“ spalvų erdvė. Plačiai naudojama 

kaip standartinė monitorių, skaitmeninių fotoaparatų ir 
skaitytuvų spalvų erdvė.

Adobe RGB : Platesnė spalvų erdvė nei „sRGB“. Daugiausia 
naudojama spausdinimo ir verslo reikmėms.

Apple RGB : Standartinė „Macintosh“ spalvų erdvė. Šiek tiek platesnė 
spalvų erdvė nei „sRGB“.

ColorMatch RGB : Šiek tiek platesnė spalvų erdvė nei „sRGB“. Daugiausia 
naudojama spausdinimo ir verslo reikmėms.

Wide Gamut RGB : Platesnė spalvų erdvė nei „Adobe RGB“.
Žr. toliau pateikiamą spalvų diagramą, kur pateikiama kiekviena spalvų erdvė.

Su DPP derančių spalvų erdvių diagrama

Spalvų diapazonas, 
kurį mato žmogaus akis

Gamos 
vertė

Baltas taškas 
(spalvos temp.)

„sRGB“ 2,2 6500K(D65)
„Adobe RGB“ 2,2 6500K(D65)
„Apple RGB“ 1,8 6500K(D65)
„ColorMatch RGB“ 1,8 5000K(D50)
„Wide Gamut RGB“ 2,2 5000K(D50)

CMYK imitavimo profiliai
Profilis, kuris imituoja spalvas spausdinant CMYK aplinkoje (spausdinimo 
mašina ir pan.). DPP leidžia imituoti spalvą su keturių tipų profiliu.
Euro Standard: Profilis, Europoje paprastai naudojamas knygoms 

spausdinti ir tinkamas standartiniam 
europietiškajam spausdinimui imituoti.

JMPA: Profilis, Japonijoje paprastai naudojamas 
knygoms ir kt. spausdinti, tinkamas standartiniam 
spalvotos reklamos spausdinimui žurnaluose 
imituoti.

U.S.Web Coated: Profilis, Šiaurės Amerikoje paprastai naudojamas 
knygoms spausdinti ir tinkamas Šiaurės Amerikos 
spausdinimo standartui imituoti.

JapanColor2001 type3: Profilis, tampantis standartu Japonijos spaudos 
rinkoje, tinkamas standartiniam „JapanColor“ 
spausdinimui imituoti.

Perteikimo bandymas
Perteikimo bandymai – tai spalvų konvertavimo metodai, naudojami spausdinant 
vaizdą. Kiekvieno perteikimo bandymo konvertavimo metodas pateikiamas 
toliau.
„Perceptual“ 

(suvokimo) : Prieš konversiją ir po jos konvertuojamos visos 
spalvos, kad būtų palaikomas ryšys tarp spalvų. 
Net jei spalvos šiek tiek pakinta, galite 
išspausdinti natūraliai atrodantį vaizdą, kuris 
išlaiko spalvų harmoniją. Vis dėlto priklausomai 
nuo vaizdo gali bendrai pakisti grynis.

„Relative Colorimetric“ 

(santykinis kolorimetrinis): Prieš konversiją ir po jos esančios panašios 
spalvos nebus daug konvertuojamos, tačiau 
nepanašios spalvos konvertuojamos tinkamai. 
Kadangi panašios spalvos, kurios sudaro 
didžiąją vaizdo dalį, pakinta nesmarkiai, galite 
išspausdinti natūraliai atrodantį vaizdą, kurio 
grynis labai nepakis. Vis dėlto, priklausomai nuo 
vaizdo, kai kuriais atvejais bendras vaizdo 
tonas gerokai pakinta, nes pakeičiamos 
nepanašios spalvos ir peršviestos sritys.
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A
„Adobe RGB“ ....................................................................................  138
„Apple RGB“......................................................................................  138
„Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo optimizatorius) .....  54
AF taškai .............................................................................................  20
Antriniai langai ....................................................................................  24
Apkirpimas ..........................................................................................  66
Apkirpimo / kampo derinimo langas....................................................  66
Apkirpimo / kampo derinimo priemonių paletė....................................  66
Aplankų kaip žymelių registravimas....................................................  38
Aplankų perkėlimas arba kopijavimas.................................................  38
Aplankų tvarkymas

Aplankų perkėlimas arba kopijavimas ..........................................  38
Asmeninis baltos spalvos balansas ..................................................  114
Atspalvis............................................................................  43, 51, 62, 63
Atspalvių efektas.................................................................................  51
Atspalvių kreivė.................................................................................  137
Atspalvių kreivės derinimas ................................................................  59
Automatinis derinimas (perėjimas, skaistis)........................................  53
Automatinis dulkių šalinimas...............................................................  78

B
Baltos spalvos balansas .....................................................................  47

Asmeninis baltos spalvos balansas............................................  114
Baltos spalvos balanso pipetė................................................  48, 58
Spalvos temperatūra ....................................................................  49

Baltos spalvos balanso pipetė ......................................................  48, 58
Bazinio derinimo priemonių paletė......................................................  44
Bendrosios nuostatos (nuostatos) ....................................................  127
Bitų skaičius ......................................................................................  137

C
„ColorMatch RGB“ ............................................................................  138
Click White Balance ..........................................................................  124
CMYK imitavimas..............................................................................  138

D
„Digital Lens Optimizer (skaitmeninis objektyvo optimizatorius).......... 73
„Dual Pixel RAW“ optimizatorius ....................................................... 102
Dailinimo (apkirpimo) diapazonas ..................................................... 136
Darbinė spalvų erdvė........................................................................... 82

Spalvų valdymas......................................................................... 130
Derantys vaizdai ................................................................................ 3, 4
Derinimas

„Picture Style“ failas ...................................................................... 47
Asmeninis baltos spalvos balansas ............................................ 114
Atspalvis............................................................................ 51, 62, 63
Atspalvių efektas..................................................................... 51, 52
Atspalvių kreivės derinimas .......................................................... 59
Automatinis derinimas (perėjimas, skaistis) .................................. 53
Baltos spalvos balansas ............................................................... 47
Baltos spalvos balanso pipetė ................................................ 48, 58
Derinimo turinys (receptas)........................................................... 89
Derinimo veiksmų įrašymas .......................................................... 88
Derinimo veiksmų kopijavimas...................................................... 88
Derinimo veiksmų taikymas .......................................................... 88
Dinaminis diapazonas............................................................. 52, 61
Filtro efektas ................................................................................. 52
Kontrastas..................................................................................... 57
Peršviestų sričių šviesis ................................................................ 50
Ryškumas ..................................................................................... 55
Šešėlių sričių šviesis ..................................................................... 50
Sotis ........................................................................................ 62, 63
Spalvos temperatūra..................................................................... 49
Spalvų sotis................................................................................... 51
Šviesis..................................................................................... 44, 57
Vienspalvis.............................................................................. 51, 63

Derinimo turinys (receptas) ......................................................... 87, 137
Diffraction Correction........................................................................... 70
Dinaminis diapazonas ................................................................... 52, 61
DPP paleidimas ..................................................................................... 9
DPP šalinimas ................................................................................... 135
Dulkių šalinimas

Automatinis dulkių šalinimas......................................................... 77

Rodyklė
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Rankinis dulkių šalinimas (taisymo funkcija) ................................  79
Vaizdų koregavimas (antspaudo kopijavimo funkcija)..................  81

Dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo priemonių paletė ..................  77
Dulkių šalinimo duomenys ............................................................  77, 78

E
„EOS Utility“ ........................................................................................  10

F
Failo pavadinimo keitimas.................................................................  119
Filtro efektas .......................................................................................  52
Fotografavimo informacijos pateikimas...............................................  22
Fotografavimo informacijos rodinys ..............................................  22, 35

G
GPS žyma.........................................................................................  136

H
HDR (didelio dinaminio diapazono) vaizdai ........................................  99
Histogramos paletė .............................................................................  15

I
ICC profiliai .......................................................................................  137
Iškraipymų koregavimas .....................................................................  70
Iškraipymų mažinimas ........................................................................  64

Į
Įrašymas

Įrašymas.......................................................................................  84
Paketinis vaizdų konvertavimas / įrašymas (paketinis 
apdorojimas)...............................................................................  116
Parinktis „Įrašyti kaip“ ...................................................................  84

Įvairialypis maketas.............................................................................  18
Įvertinimas.....................................................................................  31, 32

J
JPEG vaizdas .............................................................................  42, 137
JPEG vaizdų derinimas.......................................................................  42

K
Kelių vaizdų rodinio žyma.................................................................. 136
Kiekvieno vaizdo spalvų erdvės nuostata............................................ 82
Kolekcijos langas................................................................................. 93
Kontrastas ..................................................................................... 50, 57
Kontrasto

derinimas ...................................................................................... 50
Konvertavimas į JPEG arba TIFF vaizdą ir įrašymas .................. 84, 116
Kopijavimo antspaudas (vaizdo koregavimas) .................................... 81

M
„Monochrome“ (Vienspalvis)................................................................ 51
Miniatiūros rodinys (įvairialypis maketas) ............................................ 18
Miniatiūrų ir padidintas rodiniai (vaizdo redagavimo langas)............... 91
Miniatiūrų maketas .............................................................................. 12
Miniatiūrų rodinio sritis......................................................................... 18
Miniatiūrų rodinys (pagrindinis langas) ................................................ 12

Rodinio keitimas............................................................................ 12
Miniatiūrų valdymo skydas .................................................................. 13
Monitoriaus spalvų nuostata (profiliai) ............................................... 130
Multifunkcinė peržiūra.......................................................................... 23

N
Naršymo paletė ................................................................................... 17
Neįrašyto redagavimo turinio žyma ................................................... 136
Numatytoji spalvų erdvės nuostata.................................................... 130
Nuostatos .......................................................................................... 127

Bendrosios nuostatos ................................................................. 127
Peržiūros nuostatos .................................................................... 131
Spalvų valdymas......................................................................... 130
Vaizdo apdorojimas .................................................................... 128
Ypatybių rodinio nuostatos.......................................................... 132

Nuotolinis fotografavimas .................................................................. 121

O
Objektyvo aberacijos koregavimo žyma ............................................ 136
Objektyvo iškraipymo koregavimas ..................................................... 69
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P
„Perceptual“ (suvokimo)....................................................................  138
„Picture Style“ .....................................................................................  45
„Picture Style“ failas ............................................................................  47
Padidintas rodinys (peržiūros langas).................................................  16
Pagrindinis langas...............................................................................  12
Pagrindinis langas (įvairialypis maketas) ............................................  18
Pagrindinis langas (miniatiūrų maketas) .............................................  12
Paketinis apdorojimas (paketinis JPEG ir TIFF vaizdų įrašymas) ....  116
Paketinis baltos spalvos balanso pritaikymas vaizdams (asmeninis 
baltos spalvos balansas)...................................................................  114
Paketinis kelių vaizdų apdorojimas

Asmeninis baltos spalvos balansas............................................  114
Failo pavadinimo keitimas ..........................................................  119
Konvertavimas / įrašymas (paketinis apdorojimas) ....................  116
Persiuntimas...............................................................................  118
Recepto duomenys ......................................................................  87

Paketinis vaizdų failų pavadinimų keitimas.......................................  119
Paketinis vaizdų konvertavimas / įrašymas (paketinis apdorojimas)  116
Paketinis vaizdų persiuntimas...........................................................  118
Paketinis vaizdų persiuntimas į vaizdų redagavimo programą .........  118
Paketinių nuostatų langas.........................................................  116, 118
Paletės

Palečių pateikimo būdas ..............................................................  26
Palečių tvarkos keitimas...............................................................  26

Palyginimo prieš ir po redagavimo rodinys .........................................  22
Parinktis „Įrašyti kaip“..........................................................................  84
Periferinio apšvietimo korekcija ..........................................................  70
Persiuntimas

Paketinis vaizdų persiuntimas į vaizdų redagavimo programą...  118
Vaizdo persiuntimas į „Photoshop“.............................................  106

Peršviestos srities įspėjimo indikatorius..............................................  21
Perteikimo bandymas (sulyginimo metodas) ....................................  138
Pervadinimo langas ..........................................................................  119
Peržiūros langas .................................................................................  16
Peržiūros lango sinchronizavimas ......................................................  90

Peržiūros nuostatos (nuostatos)........................................................ 131
Peržiūros rodinio sritis ......................................................................... 18
Peržiūros valdymo skydas................................................................... 19
Priemonių juosta.................................................................................. 12
Priemonių juostos tinkinimas ............................................................. 107
Priemonių paletė.................................................................................. 43

Apkirpimo / kampo derinimo priemonių paletė.............................. 66
Bazinio derinimo priemonių paletė.......................................... 44, 57
Dulkių šalinimo / kopijavimo antspaudo priemonių paletė............. 77
Išsamaus derinimo priemonių paletė ............................................ 64
Nuostatų priemonių paletė ............................................................ 82
Objektyvo koregavimo priemonių paletė....................................... 69
Spalvų derinimo priemonių paletė................................................. 62

Prisegimas........................................................................................... 19
Prisegto vaizdo nuostatos žyma........................................................ 136
Programos DPP užvėrimas ................................................................. 27

R
Rankinis dulkių šalinimas (taisymo funkcija) ....................................... 79
RAW ir JPEG vaizdų vieno vaizdo rodinys.......................................... 34
RAW vaizdas ............................................................................... 41, 137
Receptas ..................................................................................... 87, 137
Recepto failas...................................................................................... 87
Receptų įkėlimas ir įklijavimas (pritaikymas) ....................................... 89
Receptų įrašymas................................................................................ 88
Receptų kopijavimas ir įklijavimas (pritaikymas) ................................. 88
Redagavimas..................................................................................... 139
Rodinio keitimas .................................................................................. 12
Rodinys

Miniatiūrų ir padidintas rodiniai 
(vaizdo redagavimo langas).......................................................... 91
Miniatiūrų rodinys (pagrindinis langas) ......................................... 12
Multifunkcinė peržiūra ................................................................... 23
Padidintas rodinys (peržiūros langas) ........................................... 16
Padidintas rodinys (sparčiosios patikros langas) .......................... 29
Palyginimo prieš ir po redagavimo rodinys ................................... 22
Peržiūros lango sinchronizavimas ................................................ 90
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Vieno vaizdo rodinys ....................................................................  34
Ryškinimo kaukė.................................................................................  56
Ryškumas .....................................................................................  55, 76

S
„sRGB“ ..............................................................................................  138
Sinchronizavimas (peržiūros langas) ..................................................  90
Sistemos reikalavimai ...........................................................................  3
Skaisčio iškraipymų mažinimas ..........................................................  64
Skaitmeninio objektyvo optimizatoriaus žyma ..................................  136
Sotis ........................................................................................  43, 62, 63
Spalvingumo iškraipymų mažinimas...................................................  64
Spalvos temperatūra...........................................................................  49
Spalvų diagrama...............................................................................  138
Spalvų erdvė.....................................................................................  138

„Adobe RGB“..............................................................................  138
„Apple RGB“ ...............................................................................  138
„ColorMatch RGB“......................................................................  138
„sRGB“ .......................................................................................  138
„Wide Gamut RGB“ ....................................................................  138
Kiekvieno vaizdo spalvų erdvės nuostata ....................................  82

Spalvų išblukimo koregavimas............................................................  70
Spalvų iškraipymo korekcija................................................................  70
Spalvų kontrolinio atspaudo funkcija...................................................  83
Spalvų sotis.........................................................................................  51
Spalvų valdymas (nuostatos)............................................................  130
Spalvų valdymas (spalvų sulyginimas) .............................................  137

ICC profiliai .................................................................................  137
Spalvų erdvė ..............................................................................  138

Sparčiosios patikros langas ................................................................  29
Spausdinimas

Spausdinimas su fotografavimo informacija (spausdinimas pagal 
išsamias nuostatas)....................................................................  110
Vieno popieriaus lapo spausdinimas..........................................  109

Spausdinimas pagal išsamias nuostatas (spausdinimas su 
fotografavimo informacija).................................................................  110
Spausdinimas su fotografavimo informacija (spausdinimas pagal 

išsamias nuostatas)........................................................................... 110
Spausdintuvo spalvų nuostata (profiliai)............................................ 130

Š
Šalinimas

Programinės įrangos šalinimas................................................... 135
Vaizdų šalinimas ........................................................................... 37

Šešėlio srities įspėjimo indikatorius ..................................................... 21
Šviesio derinimas ................................................................................ 44
Šviesis ................................................................................................. 57

T
Taisymas (Rankinis dulkių šalinimas).................................................. 79
Tiesinis ................................................................................................ 53
TIFF vaizdas................................................................................ 42, 137
TIFF vaizdų derinimas ......................................................................... 42
Tinklelio linijos ..................................................................................... 20

V
Vaizdo apdorojimas (nuostatos) ........................................................ 128
Vaizdo atsisiuntimas į kompiuterį ........................................................ 10

Vaizdų atsisiuntimas iš fotoaparato .............................................. 10
Vaizdų atsisiuntimas iš kortelių skaitytuvo .................................... 10

Vaizdo informacija ............................................................................... 35
Vaizdo kokybė

Iškraipymų mažinimas .................................................................. 64
Vaizdo perderinimas............................................................................ 86
Vaizdo perredagavimas....................................................................... 86
Vaizdo persiuntimas į „Photoshop“.................................................... 106
Vaizdo redagavimo langas .................................................................. 91
Vaizdo ypatybių pateikimas ................................................................. 22
Vaizdų atsisiuntimas............................................................................ 10
Vaizdų atsisiuntimas iš fotoaparato ..................................................... 10
Vaizdų failų pavadinimų keitimas pagrindiniame lange nurodyta 
tvarka................................................................................................. 119
Vaizdų išdėstymas......................................................................... 33, 34
Vaizdų komponavimas ........................................................................ 95
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Vaizdų koregavimas (kopijavimo antspaudo funkcija) ........................  81
Vaizdų pasirinkimas................................................................  12, 29, 91
Vaizdų pasukimas...............................................................................  12
Vaizdų perkėlimas arba kopijavimas...................................................  37
Vaizdų peržiūra pagrindiniame lange (miniatiūrų maketas) ................  12
Vaizdų rūšiavimas

Įvertinimai ...............................................................................  31, 32
Varnelės .................................................................................  31, 32

Vaizdų šalinimas.................................................................................  37
Vaizdų sinchronizavimas ....................................................................  90
Vaizdų tvarkymas................................................................................  37

Aplankų kaip žymelių registravimas .............................................  38
Vaizdų perkėlimas arba kopijavimas ............................................  37
Vaizdų šalinimas ..........................................................................  37

Vaizdų žymos (vaizdo rėmelio informacija).......................................  136
Varnelė..................................................................................  31, 32, 136
Vieno popieriaus lapo spausdinimas ................................................  109
Vieno vaizdo konvertavimas ...............................................................  84
Vieno vaizdo rodinys...........................................................................  34
Vienspalvis

Atspalvių efektas ..........................................................................  52
Filtro efektas.................................................................................  52

Y
Ypatybių rodinio nuostatos (nuostatos).............................................  132

Ž
Žvaigždučių įvertinimas.....................................................................  136
Žymelė ................................................................................................  38

W
„Wide Gamut RGB“...........................................................................  138

Apie šį naudotojo vadovą
 Negavus atitinkamo leidimo, draudžiama atkurti šio naudotojo vadovo  (viso 

ar jo dalies) turinį.
 „Canon“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti programinės įrangos 

specifikacijas ir šio naudotojo vadovo turinį.
 Šiame naudotojo vadove išspausdinti programinės įrangos ekranai ir rodiniai 

gali šiek tiek skirtis nuo faktinės programinės įrangos.
 Atminkite, kad nepriklausomai nuo pirmiau minėtos informacijos „Canon“ 

neprisiima atsakomybės už šios programinės įrangos naudojimo rezultatus.

Prekių ženklai
 „Macintosh“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ JAV ir kitose šalyse registruoti 

prekių ženklai.
 „Adobe“ ir „Photoshop“ yra „Adobe Systems Incorporated“ paprastieji arba 

JAV ir (arba) kitose šalyse registruotieji prekių ženklai.
 Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
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