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Визначено та проаналізовано основні показники якості (кольоро-, тоновід-
творення і баланс кольорів) цифрових фотографічних зображень, опрацьованих 
стилями та профілями конвертування Canon та Adobe. На основі отриманих 
графічних залежностей та об’єктивних характеристик цифрових фотозобра-
жень сформульовано рекомендації щодо оптимального застосування технологій 
опрацювання інформаційного змісту фото відповідно до їхнього сюжету та се-
мантики. Рекомендовано оптимальні стилі опрацювання для портретної та пей-
зажної фотографії, що забезпечують найточніше відтворення інформаційного 
змісту та пам’ятних кольорів для кожного жанру зокрема.
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Постановка проблеми. Цифрова фототехніка впевнено завоювала ринок. Ко
ристувачілюбителі (на побутовому рівні) та користувачіпрофесіонали (для про
фесійної діяльності) використовують переваги оперативності та гнучкості циф рового 
фотопроцесу. Головна перевага цього виду техніки — оперативність от римання фо
тографічного зображення. Це має суттєве значення і під час полігра фіч ного відтво
рення образотворчої інформації, особливо для видань, що повинні дій ти до читача 
у максимально стислий термін (наприклад, газетножурнальні). Ви нятково актуаль
ним є застосування цифрової фототехніки, коли зйомка проводиться спеціально для 
майбутнього видання, наприклад, для рекламної продукції, ка талогів товарів.

Останні роки на ринку цифрової фототехніки спостерігається скорочення сег
мента любительських моделей фотоапаратів. Це зумовлено розширенням техніч
ного оснащення та можливостей фотокамер у смартфонах та широким функціо
налом автоматичного опрацювання фотозображень інстальованим програмним 
за безпеченням. Отже, споживач має на виході готовий продукт (цифрове фото), 
який можна розповсюджувати безпосередньо з моменту отримання. За даними 
екс пертів ринку фототехніки, оперативність поширення інформації (особливо 
ві зуальної) пріоритетна для пересічного споживача. Розробники цифрових дзер
кальних фотокамер, зокрема фірма Canon, намагаються розширювати набір попе
редньо встановлених фільтрів для опрацювання фотографічних зображень безпо
середньо програмним забезпеченням фотокамери саме щоб оперативно отримати 
готовий продукт — цифрові фото з удосконаленим інформаційним та колірним 
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змістом. Так, було розроблено та інтегровано у програмне забезпечення фотокамер 
Canon серії EOS технологію опрацювання фотографій Picture Style, зміст якої по
лягає у застосуванні попередньо розроблених наборів налаштувань опрацювання 
зображень під час конвертування даних у формат JPEG. Ця технологія доступна у 
програмному забезпеченні фотокамер та у RAWконверторі фірми Canon Digital 
Photo Professional. Також подібну технологію опрацювання цифрових фото у мо
мент конвертування запропонувала користувачам і фірма Adobe. Так, у RAWкон
верторі CamerRaw цього виробника програмного забезпечення інтегровано тех
нологію конвертування даних із формату RAW у формат JPEG, названу «Профілі 
конвертування». Аналогічно з розробкою Canon це технічне рішення має на меті 
оперативне отримання цифрових фотографічних зображень з оптимізованими ха
рактеристиками. Детальний аналіз результатів застосування до цифрових фото 
вка заних технологій дасть користувачам цифрової фототехніки змогу оптимально 
за стосовувати їх на практиці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про стилі опрацювання зображен
ня у RAWконверторі Digital Photo Professional у джерелах зазначена деяка загальна 
інформація [6, 7], але про профілі конвертування програмного забезпечення Came
raRaw подано дуже мало відомостей [4, 8]. Однак і доступні описи стандартних та 
творчих стилів опрацювання RAWконвертора Digital Photo Professional як на офі
ційному сайті виробника, так і в численних публікаціях подають досить спір ну ін
формацію без об’єктивних даних про результати опрацювання колірного то ну, яск
равості чи контрасту. З огляду на це, аналіз застосування описаних технологічних 
рішень на основі конкретних показників якості півтонового зображення актуальний 
та доречний. Отримані результати дадуть змогу чітко сформулювати рекомендації 
щодо застосування кожного стилю, зокрема, для певних сюжетів фотографій.

Стандартно у програмному забезпеченні фотокамер Canon серії EOS доступ
ні сім попередньо встановлених стилів: «Автоматичний» (Auto), «Стандартний» 
(Standard), «Портрет» (Portrait), «Пейзаж» (Landscape), «Нейтральний» (Neutral), 
«Точний» (Faithful), «Монохромний» (Monochrome), та можна створити три сти лі 
користувача. Згідно із заявкою виробника, кожен стиль зображення характери зу
єть ся чотирма змінними параметрами [7, 3]: різкість, контрастність, насиченість, 
ко лірний тон.

У фотоапараті завжди стандартно увімкнений стиль «Стандартний», а за сю
жетних режимів вибору експозиції — автоматично обирається стиль, що відповідає 
певному режиму (у режимі «Портрет» обирається і стиль «Портрет» тощо). 

Під час запису зображень у формат RAW стилі відповідно не застосовуються. 
Цю операцію виконують під час подальшого опрацювання RAWфайла у спеціалі
зованому програмному забезпеченні. Ця опція є як у RAWконвертері Digital Photo 
Professional від фірми Canon, так і в універсальному RAWконверторі CamerRaw 
від Adobe. Зокрема, в Digital Photo Professional стандартно доступні сім поперед
ньо установлених стилів, аналогічних зі стилями з програмного забезпечення фо
токамери. А також на офіційному сайті виробника у вільному доступі наявні твор
чі стилі: Nostalgia, Clear, Twilight, Emerald, Autumn Hues, Studio Portrait, Snapshot 
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Portrait, Reference Portrait. Файли з відповідним стилем опрацювання інтегруються 
в програмне забезпечення фотоапарата або у середовище RAWконвертора Digital 
Photo Professional.

У RAWконверторі CameraRaw стилі опрацювання фотозображень названі 
про філями, зокрема Adobe Standard, Camera Faithful, Camera Landscape, Camera 
Neutral, Camera Portrait, Camera Standard. Термінологічна тавтологія (терміном 
«про філювання камери» зазвичай називають зовсім інший технологічний процес) 
спотворює розуміння закладених у ці опції алгоритмів опрацювання. Якщо не ви
брано інших профілів, програмне забезпечення стандартно під час конвертування 
застосовує до фотозображення профіль Adobe Standard. 

Мета статті — кількісний аналіз показників якості півтонових зображень, 
опрацьованих описаними технологіями, а також розробка рекомендацій щодо оп
тимального застосування наведених технологічних рішень для опрацювання циф
рових фотографічних зображень, оскільки у джерелах немає об’єктивного опису 
результатів застосування описаних технологій опрацювання колірного змісту циф
рового фотографічного зображення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вирішення сформульованих 
завдань фотозображення, отримане фотокамерою EOS 80D (Canon) за оптималь
них експозиційних умов, світлочутливості та балансу білого, оцифровується од
ночасно у форматі Raw та Jpeg. Дані у формат Jpeg конвертуються програмним 
забезпеченням фотокамери із застосуванням відповідних стилів, а фотографічне 
зображення у форматі Raw почергово конвертують у формат Jpeg у RAWконвер
торах Digital Photo Professional із застосуванням відповідних стилів та профілів 
RAWконвертора CameraRaw. Згідно з викладеною методикою отримано 6 фото, 
опрацьованих стандартними стилями у програмному забезпеченні фотокамери, 
6 фотозображень, опрацьованих стандартними стилями, та 4 фотографічних зоб
раження, опрацьованих творчими стилями (Studio Portrait, Snapshot Portrait, Clear, 
Emerald) програми Digital Photo Professional (Canon), а також 6 фотозображень, 
опрацьованих стандартними профілями у RAWконверторі CameraRaw (Adobe). 
На отриманих фото визначили якісні показники: тоно, кольоровідтворення, зба
лансування кольорів.

Для аналізу кольоровідтворення виміряно Labкоординати кольору на кольо
рових шкалах тестоб’єкта (адитивного та субтрактивного колірного простору) 
спектрофотометром SpectroEye GretagMacbeth, а на фотографічних зображен
нях — відповідними програмними засобами графічного редактора PhotoShop CC. 

Щоб порівняти отримані дані, побудовано графік колірного охоплення, зок
рема його двовимірне представлення — проєкцію на координатну площину a*b* 
(рис. 1). Розташування фігури колірного охоплення кожної фотографії на діаграмі 
відносно фігури колірного охоплення оригіналу визначає відтворення кольорів у 
кожному окремому випадку. За розташуванням точок колірності окремих кольорів 
визначається їхній відтінок. 

Як видно із діаграми колірності (рис. 1а), усі фотографічні зображення, опра
цьовані стилями із програмного забезпечення фотокамери (EOS 80D Canon), 
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характеризуються звуженим колірним охопленням порівняно з модельним ори
гіналом. Однак це неминуче фізичне явище: світлочутливим матрицям цифрової 
фототехніки властивий однозначно вужчий динамічний діапазон, ніж діапазон 
яск равостей природних об’єктів. А реальний поліграфічний процес ще додатково 
вно сить свої корективи у відтворення кольорів та градацій. 

 
 а)      б)

 
 в)      г)

Рис. 1. Фігури колірного охоплення цифрових фотозображень, опрацьованих стилями 
від Canon та профілями від Adobe:

а) — у програмному забезпеченні фотокамери; б) — стандартними стилями програмного 
забезпечення Digital Photoprofessional (Canon); в) — творчими стилями програмного 
забезпечення Digital Photoprofessional (Canon); г) — профілями програмного забезпечення 

CameraRaw (Adobe)
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Як свідчить фігура колірного охоплення офсетного способу друку, навіть під 
час друкування на папері найвищого сорту (крейдованого марки «Преміум»), згід
но з даними стандарту ISO 126472:2013, частина кольорів оригіналу не відтво
рюється (окремі точки колірності, зокрема синього, пурпурного та зеленого кольо
рів, не входять у фігуру колірного охоплення відбитка, отриманого відповідно до 
вказаних умов друку).

Отримані результати свідчать, що усім фото властиве різне колірне охоплення. 
Стилі «Стандартний» (стандартно ввімкнений у фотокамері) та «Авто» формують 
практично однакове кольоровідтворення на фотозображеннях. Стиль «Нейтраль
ний» формує звужене колірне охоплення. Виробники пояснюють, що це повинно 
полегшувати постфотографічне опрацювання. Таке твердження дещо сумнівне, 
оскільки зниження насиченості кольорів у «Нейтральному» стилі опрацювання 
додатково звужує і так не достатній діапазон колірного охоплення. 

Стиль опрацювання «Точний», який за задумом виробників повинен забезпе
чити якнайточніше кольоровідтворення, реально формує найвужче колірне охоп
лення з усіх доступних попередньо встановлених стилів.

Особливо цікаві стилі «Пейзаж» та «Портрет». Сюжети з такою тематикою 
найчастіше знімають фотолюбителі. На противагу решті фотозображень, опрацьо
вані стилями «Пейзаж» та «Портрет» характеризуються однозначно ширшим ко
лірним охопленням. Так, стиль опрацювання «Портрет» на фото розширює колір
не охоплення у зоні зеленого, жовтого, червоного та пурпурного кольорів. Це 
забезпечить відтворення ширшого діапазону відтінків тілесних кольорів (як суміш 
жовтого та пурпурного) і зеленого. Очевидно, що цей факт позитивно відзначиться 
на кольоровідтворенні портрета на фоні об’єктів природи.

Фотографічне зображення, опрацьоване стилем «Пейзаж», характеризується 
розширенням колірного охоплення у зоні зеленого, синього та голубого кольорів. 
Це забезпечує ширше відтворення гами кольорів неба та зелені, які переважають у 
такому сюжеті та є пам’ятними кольорами.

Проаналізувавши кольоровідтворення фото, опрацьованих стилями з програм
ного забезпечення фотокамери Canon, можна рекомендувати:

1. Для пейзажної зйомки доречно застосовувати стиль опрацювання «Пей
заж», оскільки він забезпечує відтворення більшого числа відтінків зелені та бла
китного неба.

2. Для портретної зйомки доречно застосовувати стиль опрацювання «Порт
рет», оскільки він дає змогу краще відтворити відтінки шкіри.

3. Для решти сюжетів достатньо застосовувати стиль «Стандарт», оскільки 
стилі «Точний» та «Нейтральний» не впливають позитивно на колірне охоплення 
фото.

Проаналізуємо фотозображення, опрацьовані у RAWконверторі Digital Photo 
Professional (Canon). Серед широкого переліку наведених у програмному продукті 
стилів обираємо перелік стандартних, які продубльовані з програмного забезпечен
ня фотокамери, а серед творчих стилів — рекомендовані для портретної та пейзаж
ної фотографії. На рис. 1б наведено діаграми колірності фотозображень, опрацьо
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ваних стандартними стилями, і відповідно до них, більшість характеризується 
звуженим колірним охопленням порівняно з тестоб’єктом (стиль Faithful формує 
найвужче колірне охоплення). Лише для фото, опрацьованого стилем Portrait, влас
тиве розширення колірного діапазону у червоних кольорах, а для фотозображен
ня, опрацьованого стилем Landscape, — розширене відтворення синьоголубих та 
червоного відтінків. Це забезпечує відтворення ширшого діапазону тілесних від
тінків, якщо опрацьовувати портретну фотографію стилем Portrait, та розширення 
діапазону відтворення відтінків неба, якщо опрацьовувати пейзажну фотографію 
стилем Landscape.

Однак в обох випадках кольори виходять за межі колірного простору оригіна
лу, тобто порушується точність відтворення кольору. Розширення колірного прос
тору завдяки збільшенню насиченості окремих кольорів не завжди забезпечує по
зитивний ефект. Так, наприклад, розширене відтворення синіх та голубих відтінків 
під час опрацювання стилем Landscape не відтвориться за офсетної репродукції 
(точка колірності вийшла за межі колірного охоплення офсетного способу друку 
на папері найвищого сорту).

Підсумовуючи, можна дати такі рекомендації:
1. Для пейзажної зйомки доречно застосовувати стиль опрацювання Landscape, 

оскільки він забезпечує відтворення більшого числа відтінків блакитного неба (од
ного з пам’ятних кольорів).

2. Для портретної зйомки доречно застосовувати стиль опрацювання Portrait, 
оскільки він дає змогу краще відтворити відтінки шкіри.

3. Для решти сюжетів достатньо застосовувати стиль Auto або Standard, які 
ідентичні за впливом на колірне охоплення фотографічного зображення.

4. Стиль опрацювання Faithful, попри своє визначення «точного», не забезпе
чує найкращого кольоровідтворення фотозображення, а тому не можна рекоменду
вати його для застосування.

Проаналізуємо опрацювання фото творчими стилями цього ж програмного 
забезпечення Digital Photoprofessional: Studio Portrait, Snapshot Portrait, Clear та 
Emerald. Стилі, рекомендовані для портретної зйомки (Studio Portrait і Snapshot 
Portrait), формують на фотозображенні практично однакове відтворення кольорів, 
яке значно вужче, ніж колірне охоплення оригіналу (рис. 1в). Водночас стилі Studio 
Portrait та Snapshot Portrait розширюють охоплення кольорів фотографічного зоб
раження у зоні пурпурних відтінків. Це очевидно призведе до збільшення числа 
відтворюваних тілесних відтінків, що безумовно є позитивним аспектом. Стилі 
Clear та Emerald виробник програмного забезпечення рекомендує для опрацюван
ня пейзажної фотографії. Фотозображення, опрацьоване стилем Clear не відзнача
ється особливо широким колірним охопленням. Лише частина відтінків фото 
(чер воний, пурпурний та голубий) наближені до аналогічних кольорів оригіналу. 
Фо тографічне зображення, опрацьоване стилем Emerald, характеризується розши
ренням колірного діапазону синього, зеленого та голубого відтінків, однак не усі 
вони відтворюються офсетним способом друку. Кольорове охоплення цього фото 
навіть ширше, ніж у фотозображення, опрацьованого програмним забезпеченням 
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фотокамери у стилі «Пейзаж». Однак вужчий колірний діапазон офсетного спосо
бу друку не дасть змоги відтворити ці кольори на поліграфічному відбитку.

Загалом аналіз колірних характеристик фото, опрацьованих переліченими 
стилями, свідчить:

1. Стилі Studio Portrait та Snapshot Portrait забезпечують ширше колірне охоп
лення, зокрема, тілесних кольорів, ніж стиль «Портрет» із програмного забезпе
чення фотокамери.

2. Стиль Emerald забезпечує відтворення ширшого діапазону відтінків важли
вих пам’ятних кольорів — неба та зелені трави. Цей стиль дає кращий результат, 
ніж стиль «Пейзаж» із програмного забезпечення фотокамери. 

Перелік стандартних профілів у RAWконверторі CameraRaw нагадує список 
стилів RAWконвертора Digital Photo Professional, але є і в ньому деякі особли
вості. Так, профіль Adobe Standard позиціонується як профіль, призначений для 
узгодження кольоровідтворення на фото, отриманих різними камерами, тому цей 
профіль стандартно увімкнений у CameraRaw. Профіль Camera Standard, згідно з 
визначенням виробника програмного забезпечення, повинен відтворювати кольо
ри тотожно попередньому перегляду у фотокамері. Крім цього, у списку є ще такі 
профілі: Camera Faithful, Camera Landscape, Camera Neutral, Camera Portrait.

Порівняння колірних охоплень фотозображень із колірним охопленням оригіна
лу та колірним охопленням офсетного способу друку дало такі результати (рис. 1г): 
профіль Adobe Standard, який стандартно увімкнений у програмі Ca me raRaw, фор
мує дещо вужче колірне охоплення, ніж профіль Camera Standard, що імітує кольори 
фотокамери. Профілі конвертування Camera Neutral та Camera Faithful забезпечу
ють фотографічним зображенням найвужчий колірний діапазон, тому рекоменду
вати їх для застосування не можна. Єдиною позитивною особливіс тю є те, що для 
фото, опрацьованого профілем Camera Neutral, точки колірності чистих та бінарних 
кольорів розташовані на діаграмі досить симетрично. Тобто не спостерігається роз
ширення окремих колірних діапазонів завдяки звуженню інших. Але загалом колір
не охоплення цього фотозображення залишається дуже обмеженим.

Особливо цікаві профілі Camera Portrait та Camera Landscape, оскільки порт
рет та пейзаж є найбільш популярними жанрами. Для зображення, опрацьовано
го профілем Camera Portrait, характерне розширення колірного охоплення у зоні 
синьоголубого, зеленого та червоного кольорів, але відтворення жовтого не від
повідає бажаному (насиченість жовтого значно нижча, ніж насиченість пурпурно
го). Отже, цей профіль оптимально відтворить пам’ятні кольори зелені та неба, але 
не тілесні відтінки, що є небажаним для портретної зйомки.

Профіль Camera Landscape формує кольоровідтворення зі значним розширен
ням спектра кольорів у синій та зеленій зонах, що дає змогу однозначно рекомен
дувати цей профіль для конвертування пейзажних фото.

Порівняння стилів і профілів конвертування для пейзажних і портретних фото 
з обох програмних продуктів дає змогу зробити такі висновки: стиль опрацювання 
Portrait з RAWконвертора Digital Photo Professional формує загалом вужче кольоро
відтворення на зображенні, ніж аналогічний профіль Camera Portrait із CameraRaw, 
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але у діапазоні жовтого, червоного та пурпурного кольорів забезпечує відтворення 
широкого кола відтінків. Це, своєю чергою, оптимізує відтворення тілесних відтінків, 
що безумовно позитивно для портретної фотографії. Діапазон синіх, голубих та зеле
них кольорів у стилі опрацювання Portrait відтворений гірше, ніж у профілі Camera 
Portrait з конвертора CameraRaw, але для портретної фотографії це не принципово.

Колірне охоплення фотозображень, опрацьованих профілем Camera Landscape 
та стилем Landscape, приблизно однакове за площиною, але профіль Camera Lands
cape забезпечує краще відтворення зелених кольорів (ближче до кольорів оригіналу).

Проведений аналіз колірних характеристик фотозображень, опрацьованих пе
реліченими профілями, свідчить:

1. Для портретної фотографії краще не використовувати профіль Camera Portrait, 
а віддати перевагу стилю Portrait з RAWконвертера Digital Photo Professional, ос
кільки він забезпечує краще відтворення тілесних відтінків.

2. Для пейзажної фотографії краще використовувати профіль Camera Landscape, 
оскільки він забезпечує відтворення ширшого діапазону зелених відтінків.

3. Для конвертування усіх інших сюжетів фотозображень у середовищі Came
raRaw рекомендується профіль Camera Standard.

4. Профілі конвертування Camera Neutral та Camera Faithful забезпечують фо
тографічним зображенням найвужчий колірний діапазон, тому краще їх не ви ко
рис товувати.

Другою важливою характеристикою якості кольоровідтворення є збалансуван
ня кольорів. Його на фото визначали шляхом аналізу вмісту основних кольорів 
ади тивного синтезу за ахроматичною ступеневою шкалою. У середовищі графіч
ного редактора Adobe PhotoShop CC визначали координати RGB на кожному полі 
ахроматичної шкали за отриманими фотозображеннями. Оскільки виміряти без
посередньо спектрофотометром координати RGB на тестоб’єкті на матеріальній 
основі неможливо, тому вимірювали координати кольору в апаратнонезалежному 
просторі Lab і здійснили перерахунок за наявними математичними залежностями 
між координатами Lab та RGB. 

За отриманими у такий спосіб даними побудовано графічні залежності вмісту 
одиничних кольорів адитивного простору на фотозображенні від вмісту таких са
мих кольорів на тестоб’єкті (рис. 2). Ступінь збалансування кольорів визначається 
за взаємним розташуванням на координатній площині залежностей вмісту трьох 
колірних складових. Що ближче криві одна відносно одної, то краще збалансуван
ня кольорів на фотозображенні.

За описаною методикою, отримали велику кількість графічних залежностей, які 
демонструють, що усі фотографічні зображення, опрацьовані стилями у про грам
ному забезпеченні фотокамери, стандартними та творчими стилями у кон вер терах 
Digital Photo Professional та CameraRaw, характеризуються збалансованим ко льо
ровідтворенням. У деяких випадках ступінь збалансування вищий, у де яких — 
ниж чий, але загалом відтворення ахроматичних відтінків задовільне. На рис. 2 для 
прик ладу наведено графічні залежності, що описують ступінь збалан су ван ня 
кольо рів фотозображень, опрацьованих профілями та стилями, рекомендованими 
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для портретної фотографії, з обох RAWконверторів та програмного забезпечення 
фотокамери. 

На основі отриманих залежностей можна зробити висновок, що стилі та профілі 
конвертування впливають лише на відтворення чистих та бінарних кольорів, але не 
на відтворення ахроматичних відтінків. Тобто вони діють у такий спосіб, що нагадує 
засоби вибіркової колірної корекції з графічних редакторів. Отже, впевнено можна 
застосовувати ці технологічні рішення без погіршення збалансування кольорів.

Крім колірних характеристик фотографічного зображення, оцінювали на циф
рових фото ще і градаційне відтворення за залежністю між яскравістю полів ахро
матичної шкали тестоб’єкта (координата L колірного простору Lab) та яскравістю 
отриманого фотозображення (рис. 3). За розташуванням та формою отриманої гра
даційної кривої визначали загальну яскравість зображення, контраст та відтворення 
деталей яскравості в окремих тональних діапазонах (високі яскравості, півтіні, тіні).

Більшість стандартних стилів опрацювання фотозображень з програмного за
безпечення фотокамери не мають суттєвого впливу на тоновідтворення фотозобра
жень (рис. 3а). Лише стилі «Точний» та «Нейтральний» формують дещо знижений 
контраст відтворення тонів у глибоких тінях. Втрати деталей у жодному тоновому 
діапазоні не спостерігаються.

Творчі стилі опрацювання RAWконвертора Digital Photo Professional поріз
ному впливають на тоновідтворення (рис. 3в). Контраст фото, опрацьованого сти
лем Snapshot Portrait, вищий, а стиль Studio Portrait формує на фотографії м’якшу 
тональність із нижчим контрастом. Такий характер тоновідтворення дає змогу ре
комендувати ці стилі опрацювання для портретної зйомки. Але стиль Clear на
дає зображенню надто високої контрастності з втратою деталей у глибоких тінях, 
тому неможливо рекомендувати його застосування. Стандартні стилі опрацювання 
(рис. 3г) фото цього ж програмного забезпечення формують задовільне градаційне 
відтворення, схоже на градаційне відтворення, що забезпечують фотографічному 
зображенню стилі з програмного забезпечення фотокамери (за характером відтво
рення деталей яскравості в усіх тонових діапазонах).

  
  а)    б)
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   в)   г)

д)
Рис. 2. Графічні залежності RGBкоординат кольору фотозображень 

від RGBкоординат кольору оригіналу:
а) — зображення, опрацьоване стилем «Портрет» програмного забезпечення фотокамери; 
б) — зображення, опрацьоване стилем Portrait у Digital Photo Professional; в) — зображення, 

опрацьоване стилем Snapshot Portrait у Digital Photo Professional; г) — зображення, 
опрацьоване стилем Studio Portrait у Digital Photo Professional

Профілі опрацювання фотозображень RAWконвертора CameraRaw забезпе
чують фотозображенням практично однакові градаційні характеристики (рис. 3б). 
Але потрібно відзначити характерну особливість, яка полягає у відмінності гра
да ційного змісту цифрових фотозображень, опрацьованих різними RAWкон
вер торами. Так, для фото, опрацьованих стилями програми Digital Photo Pro
fes  sional, характерне тоновідтворення, як у фотозображень, отриманих завдяки 
оп рацюванню даних безпосередньо з фотокамери: підвищений контраст та втра
та де талей у високих яскравостях і глибоких тінях. Натомість фотозображення, 
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опрацьовані профілями RAWконвертора CameraRaw, характеризує більш пропор
ційне відтворення тонів (контраст дорівнює одиниці) без втрати деталей.
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   в)    г) 
Рис. 3. Градаційні криві фотозображень, опрацьованих стилями та профілями програмного 

забезпечення фотокамери та RAWконверторів Digital Photo Professional та CameraRaw: 
а) — у програмному забезпеченні фотокамери; б) — профілями програмного забезпечення 

CameraRaw (Adobe); в) — творчими стилями програмного забезпечення Digital 
Photoprofessional (Canon); г) — стандартними стилями програмного забезпечення 

Digital Photoprofessional (Canon)

Висновки. Узагальнюючи отримані результати, можна сказати, що розроблені 
технологічні рішення стилів конвертування фотозображень із програмного забез
печення фотокамери фактично впливають на відтворення кольорів фото, але не на 
збалансування кольорів та тоновідтворення. Рекомендувати застосовувати можна 
лише стилі «Портрет» та «Пейзаж». Але ще кращі результати забезпечить конвер
тування відповідними творчими стилями для пейзажної та портретної фотографії 
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(Snapshot Portrait, Studio Portrait, Emerald) у середовищі RAWконвертера Digital 
Photo Professional. Стилі та профілі для портретної та пейзажної фотографії в обох 
RAWконверторах забезпечують розширення колірного охоплення кольорів, які є 
пам’ятними саме для цих сюжетів. Тому можна рекомендувати їх застосовувати 
для опрацювання пейзажних та портретних фото відповідно. Для решти сюжетів 
достатньо використовувати стандартні профілі (Adobe Standard та Camera Standard 
з програми CameraRaw) та стилі конвертування (Standard та Auto з Digital Photo 
Professional), які переважно ввімкнені стандартно. Решта опцій із меню програм
ного забезпечення фотокамери та досліджуваних RAWконвертерів не дають жод
ного позитивного впливу на якісні характеристики цифрового фото.
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THE INFLUENCE OF DATA CONVERSION STYLES AND PROFILES ON 
QUALITY CHARACTERISTICS OF DIGITAL TONE IMAGES
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The article identifies and analyses the main quality indicators (color reproduction, 
tone reproduction and color balance) of digital photographic images processed by 
technologies to improve the information content, in particular, standard and creative 
conversion styles from Canon’s EOS camera software and Canon’s Digital Photo Pro-
fessional RAW converter, as well as profiles from Adobe’s CamerRaw universal RAW 
converter. To objectively evaluate the color reproduction of the processed photographic 
images, the color coordinates of the additive and subtractive synthesis colors have been 
determined, and color coverage figures have been constructed, which in turn have been 
compared to the color coverage of the original and the offset printing. The color balance 
of the photos has been evaluated by the reproduction of achromatic hues by the colors of 
additive synthesis. The index of reproduction of the gradational content of the photo has 
been obtained by comparing the reproduction of the brightness range of the achromatic 
scale of the original and the photos processed by the studied technologies.

It has been determined that some of the processing styles and conversion profiles 
do not improve the quality of digital photos, and some form a significantly narrowed 
range of colors reproduced. Portrait and landscape photography styles have been found 
to enhance the reproduction of the memorable colors that are specific to these genres of 
photography.

Based on the obtained graphical dependencies and objective characteristics of 
digital photos, recommendations have been formulated on the optimal use of technologies 
for processing the information content of photos in accordance with their subject 
and semantics. We recommend optimal processing styles for portrait and landscape 
photography to ensure the most accurate reproduction of the information content and 
memorable colors for each genre in particular.

Keywords: digital photos, processing style, conversion profiles, color reproduction, 
color balance, tone reproduction.
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