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1-                         ،� ا�7 �� ��اه�� ��ی6 ه�� ��5 دور��0 را از �4ی3 س��	� ه�� 2
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 �8
  .=�0 ���� ر
� اس	>�د; ����   را ا
	��ب ���� و ��ا� ��ر در 
�م ا�9اره� 
�9 از ه����sRGB ر


�Dل �B"! س�ی@	� و ��ون دردس��� در ز���$ ر
� ه�	�� و ی� �� ��اه�� س�ی@� ��ر��د را در ��
�	�ر �$                         -2� ا�7 �
 �

�Fن ده��، E	=� ���� ر ��	F�sRGB� . را ا
	��ب ���
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��ز داری� و ا���ن *�پ ��7	0 از ای0 ر
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��Q �� 9ی�	�ه�� ��F�Q	$ داری
    �8
�$ ه��8م وی�ایT ��5 در       .   ��5 ���8ی�    RAW را ا
	��ب ���� و در ���� ر
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�9 �� ���� ر�      I�4 ���! ��F	�ی0 �7	�د7�� 0
   Lداش �
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 .��اه� ��د
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��اه�� ...  س���، دور���Q ،0ی�	�، ��
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� ��دم                                   Q 9`� و �F* ��ن ا
��ن ی@�� ���	�Z��B دی�8 از �� در ای0 ��رد �_3�a ��دم �$ ی�	Bو     .   LBد �=� �� 
                                 �
�ره�ئ� �$ �� در ا�4اف ��د �� ����� س>� !"�R $� ،ی��F�� $%�	�100  %          �
�، و د��� ر�	��
 Y"��

 �
� دارH�F�  .        � در%$ ��Zی0 ��      4500 در%$ ��Zی0 و د��� ی�Z� g�- hرس�1f�5500               L د��� 
�ر ��رش�
��� از صD^ زود ی� �@� از ��i اسL                 .  ��ش�و در ای0 او�Bت، 
�ر �=� �$ زرد�        د��� 
�ر ��رش�� در ���
$ روز س>�

�� �7ای�.  
Lاس IZ	�� ره���
�#��3 2ن ��  L�Z��B ،ن��
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�رa
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��ن،  در یh س��	�  
���8	0 را در ش!،  در g�- و ی� ���	��  g�- ر�
  $�  ،���� �� �  س>�

���	�� g�- $���� �$ س=L س9Dص�ر=� -L=0 �$ س	�8�� g�- و ��2   
�
� از  ا��اد �$  ��  دور��0 ه��.  زرد �=�ی6 دار�@� ���	D_ا�7 �$ ص  

� �7ی��  �1ن  دور��0�  ،��،  �7ش  داد;  ��ش�
  دی�P	�ل ���س�  ��د; ا
�  زرد اسL  و ی� =�  Tی����� ...L�%  ل�	�Pدور��0  دی  hا؟  ی�*  
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��ز �$ و ارائ$ ر
���8 ���س!  
�ر ��5   Y��F�  �  ر
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� ر
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� ر
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             �� ارائ$ 
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��h روش0 ��ی0 
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                              �=
 �� $D��8 را �� اس�س 2ن �_�س
�ی�� اسL �$ در ����ر� از           .  ی�ر
� ��%p س>�� در 
�m ��7	$ و ��a$ ر�
               
 �و ا"�8ری	� �_�سD$ �7ل ��رد; و ر
��8 را �$ �#�               ��L  ��دره�� ��رد ا
	��ب �� روش0 ��ی0 
a#$ ا"9ا�� س>�

 �
=�ی �� $Dو . �_�س �� از 2
�� ��5 ����8ی
  �1f در 
�m ���8ی� س�ژ; ش=� �7وه� از دوس	�ن ه�	�� �$ در ��=�
14  

p=ر ش�
  در%$ ��Zی15000     
g�- ر�
   در%$ ��Zی30000    
   در%$ ��Zی�R 15000وب/
�ر �Z4ع
   در%$ ��Zی55000 �1ش/ 
�ر روز

   در%$ ��Zی60000 �2	�ب در��Fن 
   در%$ ��Zی60000  2س=�ن ص�ف  
   در%$ ��Zی70000 س�ی$/2س=�ن ا���
�   در%$ ��Zی90000         2س=�ن �2


