 Output resolution: Lets you choose an alternate resolution.
 For: Lets you specify a different custom alternate resolution.
 Pixel aspect ratio: Lets you specify an alternate pixel aspect ratio to match the
alternate timeline format.
 Mismatched resolution files: Lets you choose an alternate way of handling mismatched
resolution files given the alternate resolution you’ve chosen. These options work
identically to those of the “Input Image Scaling” group.

Color Management
Různé možnosti na panelu Správa barev vám umožňují nakonfigurovat správu barev DaVinci
(RCM) nebo ACES, pokud jste buď povolili, a také vám umožňují předběžné nebo následné
zpracování zpracování obrazu kanálu DaVinci Resolve pomocí nastavení LUT a Broadcast
Safe , aby bylo možné přizpůsobit širokou škálu různých barevných pracovních postupů.

Color Space and Transforms (Barevný prostor a transformace)
Pokud v horní části nabídky Color Science zvolíte DaVinci YRGB Color Managed nebo ACES,
ostatní rozevírací nabídky v této části budou povoleny. Další informace o DaVinci Resolve
Color Management a ACES najdete v kapitole 7, „Data Levels, Color Management, and ACES.“
Pokud jste v oblasti barev nebo správy barev nováčkem, důrazně doporučujeme přečíst si tuto
kapitolu.
Pokud se rozhodnete použít Resolve Color Management (RCM), ACEScc nebo ACEScct,
nastavení v tomto panelu vám poskytne rozsáhlou kontrolu nad tím, jak se barva transformuje,
počínaje výběrem výchozího nastavení barev pro zdrojové médium v projektu (přes Input Color
Space), výběrem toho, jak chcete, aby se vaše ovládací prvky pro hodnocení v DaVinci Resolve chovaly (prostřednictvím barevného prostoru časové osy), a poté určením, jak bude výsledná barva vypadat na vašem monitoru a výstupním zařízení (prostřednictvím výstupního barevného prostoru).
I když vám přečtením této příručky dá hodně, mějte na paměti, že stejně výkonná jako tato
metoda správy barev je také neuvěřitelně jednoduchá. Jediné, co musíte udělat, je vybrat
vstupní barevný prostor pro vaše klipy, barevný prostor Timeline (i když většina bude pravděpodobně výchozí pro standardní nastavení Rec.709 Gamma 2.4) a výstupní barevný prostor
vhodný pro vytváření požadovaných výstupů z vás a DaVinci Resolve se postará o zbytek a
provede všechny potřebné barevné transformace automaticky a v reálném čase.
„Věda o barvách: Existují čtyři možnosti, které vám umožní zvolit, zda pracovat s manuální
nebo automatizovanou správou barev.
– DaVinci YRGB color science: originální věda o barvách DaVinci Resolve, ve které ručně
spravujete všechny a jakékoli barevné transformace z jednoho barevného prostoru do
druhého pomocí LUT nebo manuálních úprav.
– DaVinci YRGB Color Managed: Umožňuje řešení barevného pracovního toku (RCM) pro
gradování.
– DaVinci ACEScc nebo ACEScct: Obojí jsou standardizovaná schémata správy barev,
která jsou k dispozici pro zařízení využívající pracovní postupy ACES. Z dostupných
nastavení je ACEScct nejintuitivnějším způsobem práce pro většinu koloristů, protože
zpracovává zvedání stínů kreativně užitečným způsobem. Další informace o správě barev
a ACES najdete v kapitole 7, „Data Levels, Color Management, and ACES.“
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ACES version: Tato rozevírací nabídka se zobrazí, pouze pokud vyberete jednu z možností DaVinci ACES z rozevírací nabídky Color science. Umožňuje přepínat mezi různými
verzemi specifikace ACES. To vám umožní zvolit vhodnou starší verzi ACES, kdykoli
otevřete starší projekt. Od verze DaVinci Resolve 14 je minimální podporovaná verze
ACES 1.0.3. Ve verzi 16 podporuje DaVinci Resolve také ACES 1.1.
Use Separate Color Space and Gamma: Pokud je toto zaškrtávací políčko vypnuté
(výchozí), panel Color Management v Project Settings vystaví po jedné rozevírací nabídce
pro nastavení barevného prostoru Input, Timeline, a Output a každé nastavení se současně
transformuje gamut a gamma podle toho, kterou možnost si vyberete. Pokud toto zaškrtávací políčko zapnete, panel Color Management se změní tak, aby se v nastaveních barevného prostoru Input, Timeline, a Output zobrazily dvě vyskakovací okna. První rozevírací
nabídka umožňuje explicitně nastavit gamut, zatímco druhá rozevírací nabídka umožňuje
explicitně nastavit gammu.
Globální ovládací prvky dostupné pro řešení správy barev (RCM) jsou:
Input Color Space: Výchozí barevný prostor, ve kterém budou všechny klipy ve fondu
médií, ke kterým jste nepřiřadili vstupní barevný prostor, výchozí.
Timeline Color Space: Pracovní barevný prostor, který ovlivňuje, jak fungují ovládací prvky
efektů a gradingu. Všechny klipy ve fondu médií jsou transformovány ze vstupního barevného prostoru, který je jim přiřazen ručně nebo automaticky, do nastavení barevného
prostoru Timeline.
Output Color Space: Barevný prostor, který budete při práci sledovat a vydávat. Viewers v
DaVinci Resolve vám ukáží obrázek každého klipu, jak se transformuje z barevného
prostoru Timeline do výstupního barevného prostoru.
Use 203 nits reference for Rec.2100 HDR: Řešení správy barev má podporu pro přemapování obsahu SDR na HDR mapováním 100 nitů na 203 nitů (definovaných jako úroveň
difúzní bílé) podle doporučení BT.2100. To umožňuje špičkovým zvýrazněním materiálu
SDR příznivěji konkurovat výrazně jasnějším zvýrazněním obsahu HDR v programech,
které kombinují obojí (například dokumenty), takže bílé SDR se ve srovnání s rozptýlenou
bílou HDR. Toto zaškrtávací políčko je ve výchozím nastavení skryté. Objeví se vždy, když
nastavíte výstup na standard HDR, zatímco Timeline je nastavena na standard SDR.
Timeline to Output Tone Mapping: Přizpůsobuje pracovní toky, kde potřebujete transformovat jeden barevný prostor na jiný s dramaticky větším nebo menším dynamickým
rozsahem automatizováným rozšířením nebo kontrakcí kontrastu obrazu takovým způsobem, aby poskytl příjemný výsledek bez ořezávání. Existují tři možnosti: None, Simple, a
Luminance Mapping.
– Simple: K provedení této transformace se používá jednoduchá křivka, která komprimuje nebo rozšiřuje světla a/nebo stíny dynamického rozsahu časové osy tak, aby lépe
odpovídala dynamickému rozsahu výstupu. Tato možnost mapuje přibližně 5500 nits až
100 nits, takže pokud mapujete ze zdroje HDR s více než 5500 nits na cíl SDR, může
dojít k určitému ořezání zvýraznění nad 5500 nits.
– Luminance Mapping: Ve skutečnosti používá vlastní operaci křivky k přesnému
namapování dynamického rozsahu časové osy na výstupní dynamický rozsah a automaticky vyplní hodnotu Max. Řízení časové osy jasu, které vede tuto transformaci, ale
ponechává ji uživatelsky nastavitelnou pro případ, že chcete přizpůsobit výsledek.
Max. Timeline Luminance: Maximální úroveň jasu barevného prostoru Timeline v nits.
Změna nastavení gamma barevného prostoru Timeline automaticky aktualizuje tento
parametr na příslušnou hodnotu pro mapování barevného prostoru Timeline na výstupní
barevný prostor, ale tyto dva barevné prostory se musí pro mapování tónů lišit.
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pracovat. V jednoduchém režimu se toto nastavení nepoužívá. V režimu Luminance
Mapping můžete toto nastavení změnit ručně, abyste přizpůsobili způsob přemapování
barevného prostoru časové osy na výstupní barevný prostor.
Timeline to Output Gamut Mapping: Přizpůsobuje pracovní toky, kde potřebujete
transformovat jeden barevný prostor na jiný s dramaticky větším nebo menším gamutem, protože pomáhá automatizovat expanzi nebo kontrakci sytosti obrazu takovým
způsobem, aby poskytl příjemný a naturalistický výsledek s žádným ořezáváním. Výběr
mapování sytosti z této nabídky umožňuje mapování sytosti obrazu během transformace Timeline na Output Color Space, kterou RCM provádí při renderingu nebo výstupu
Timeline na video.
– Saturation Knee: Nastaví úroveň obrazu, od které začíná mapování sytosti. Pod
touto úrovní není použito žádné přemapování. Všechny hodnoty sytosti od této
úrovně nahoru jsou přemapovány podle maximální sytosti. jezdec. Hodnota 1,0 je
maximální sytost v aktuálně vybraném výstupním barevném prostoru.
– Saturation Max: Nová maximální úroveň, na kterou chcete buď zvýšit nebo snížit
všechny hodnoty sytosti nad nastavením Saturation Knee. Hodnota 1,0 je maximální sytost v aktuálně vybraném výstupním barevném prostoru.
ACES Input Device Transform: (aka IDT) Když je Color Science nastavena na ACES,
v této rozevírací nabídce můžete vybrat, které IDT se má použít pro dominantní formát
médií v DaVinci Resolve.
ACES Output Device Transform: (aka ODT) Když je Color Science nastavena na
ACES, v této rozevírací nabídce můžete vybrat ODT, pomocí kterého můžete transformovat obrazová data pro monitorování na kalibrovaném displeji a při exportu časové
osy v Deliver stránce. Další informace o pracovních postupech ACES pomocí těchto
nastavení najdete v kapitole 7 (kapitole 8 DR ver.17), „Data Levels, Color Management, and ACES.“
Process Node LUTs in: Tato rozevírací nabídka vám umožňuje zvolit, jak chcete
zpracovat CLF LUT, které se přidávají do uzlů ve vašem gradingu při práci v ACES,
například Look LUTs v pracovních postupech on-set nebo VFX. Existují dvě možnosti:
ACEScc AP1 Timeline Space (výchozí) a ACES AP0 Lineární.
– ACEScc AP1: Pro LUT, které byly navrženy tak, aby využívaly specifický rozsah
dat ACEScc pomocí primárních souřadnic AP1.
– ACES AP0: Pro LUT, které byly navrženy pro normální data ACES od 65504 do
-65504 hodnot s plovoucí desetinnou čárkou.

POZNÁMKA: Třídy ACES vyžadují CLF LUT, které byly speciálně vytvořeny pro pracovní postupy ACES. Chcete-li použít běžnou LUT v gradingu,
musíte provést transformaci barevného prostoru, abyste převedli obraz z
ACES na jakýkoli prostor, ve kterém byl LUT navržen, aby fungoval, a
poté další transformaci barevného prostoru a převést obrázek zpět na
ACES; tento pracovní postup však vždy neposkytuje ideální výsledky.
Display HDR on viewers if available: Toto políčko zaškrtněte, pokud jsou monitory
vašeho počítače a operační systém schopné pojmout HDR rozsah.
HDR Mastering is for: (k dispozici pouze ve verzi Studio) Pokud máte video rozhraní
DeckLink 4K Extreme 12G nebo UltraStudio 4K Extreme, pak DaVinci Resolve 12.5 a
vyšší mohou vydávat metadata potřebná pro správné zobrazení video signálů HDR na
zobrazovací zařízení pomocí HDMI 2.0a při zapnutí zaškrtávacího políčka „Enable
HDR metadata over HDMI“ v Master Project Settings.
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Možnost povolit metadata Enable HDR přes HDMI v Master
Project Settings umožňuje výstup HDR přes HDMI 2.0a

Když tak učiníte, nastavení v panelu Color Management v části Project Settings
„HDR mastering is for X“ umožňuje určit výstup v nits, který se má vložit jako metadata do výstupu HDMI, aby se displej zobrazoval ve správné interpretaci. Zadaný
výstup by měl odpovídat očekávání vašeho displeje.

Nastavení „HDR mastering is for“ vám umožní vložit
metadata pro výstup HDR přes HDMI 2.0a

Dolby Vision™
DaVinci Resolve 15 obsahuje softwarovou verzi technologie Dolby Vision CMU (Content
Mapping Unit) s akcelerací GPU pro provádění gradace a dokončování pracovních toků Dolby
Vision přímo v bezplatné verzi DaVinci Resolve nebo v DaVinci Resolve Studio. To je povoleno a nastaveno na panelu Color Management v Project Settings pomocí zaškrtávacího
políčka Enable Dolby Vision.

Nastavení Dolby Vision na panelu Color Management v Project Settings

K dispozici je pět ovládacích prvků:
Enable Dolby Vision: Zapíná a vypíná Dolby Vision. Je-li toto zaškrtávací políčko zapnuto, aktivuje paletu Dolby Vision na stránce Barva.
Dolby Vision version drop-down: Umožňuje vám vybrat, kterou verzi algoritmů Dolby
Vision použít. Možnosti v době psaní tohoto článku zahrnují 2.9 a 4.0.
Master Display drop-down: Umožňuje zvolit úroveň nitra a gamut hlavního HDR displeje, na kterém gradujete.
Use External CMU: Zaškrtávací políčko vám umožňuje zvolit, zda použít integrovanou
softwarovou CMU nebo hardwarovou CMU, kterou jste připojili k pracovní stanici DaVinci
Resolve.
POZNÁMKA: Ovládací prvky Dolby Vision jsou k dispozici všem uživatelům DaVinci
Resolve pro monitorování a automatické generování metadat Dolby Vision pro
vytváření dalších výstupů HDR a SDR ze stupně HDR, který jste vytvořili. Pokud však
chcete mít možnost provádět automatické úpravy nad tuto automatickou analýzu,
musíte poslat e-mail na adresu dolbyvisionmastering@dolby.com, kde získáte další
informace o získání licence.
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HDR10+
DaVinci Resolve 15 podporuje nový formát HDR10 + HDR od společnosti Samsung. Vezměte
prosím na vědomí, že tato podpora je nedokončenou prací, protože se jedná o nový standard.
Je-li tato možnost povolena, paleta HDR10 + odhaluje parametry ořezávání, které vám umožňují oříznout automatickou downkonverzi HDR na SDR a vytvářet metadata pro řízení toho, jak
vypadají zvýraznění síly HDR na různých podporovaných televizorech a displejích. To je
povoleno a nastaveno na panelu Color Management v Project Settings pomocí zaškrtávacího
políčka Povolit HDR10 +. Zapnutí HDR10 + povolí paletu Dolby Vision na stránce Color.

Nastavení Dolby Vision na panelu Color Management v Project Settings

Lookup Tables
Tato skupina ovládacích prvků umožňuje přidat LUT do obrazu v Resolve zpracování obrazu,
která ovlivňuje každou timeline v celém projektu najednou. Tyto LUT lze použít pro širokou
škálu funkcí, jako je grading Timeline, použití převodů Log to Linear, simulace výstupu filmu a
omezení signálu tak, aby vyhovovaly požadavkům Broadcast Safe. Různé možnosti umožňují
vložit zpracování obrazu do různých fází tvorby obrazu, jak je vidět na následujícím diagramu:

Monitored Image

DISPLAY LUT

Raw
Image
Data

Camera Raw
Decoding

INPUT LUT

Color Page
Image Processing

OUTPUT LUT

Delivery
Page
Output
Media

Mějte na paměti, že lze použít 1D i 3D LUT současně, 1D LUT v každém kroku se vždy
použije před 3D LUT.
 1D/3D Input Lookup Table: Dvě rozevírací nabídky vám umožňují přidat 1D a / nebo

3D LUT, které zpracovávají aktuální časovou osu před každou další operací zpracování
obrazu v DaVinci Resolve.

 1D/3D Output Lookup Table: Dvě rozevírací nabídky umožňují přidat 1D a / nebo 3D

LUT, které zpracovávají aktuální časovou osu po operacích použitých na stránce
Barva, ale před dočasně použitou LUT se zobrazením.

 1D/3D Video Monitor Lookup Table: Dvě rozevírací nabídky vám umožňují přidat 1D

a/nebo 3D LUT, které zpracovávají aktuální Timeline po každé další operaci zpracování
obrazu v DaVinci Resolve. Display LUTs se však používají pouze dočasně pro účely
monitorování; nikdy se nepoužijí na renderované médium nebo na signál, který je na
pásku odeslán pomocí ovládacích prvků na stránce Deliver. Displej LUT jsou zvláště
cenné pro použití LUT emulace tisku filmu v pracovním toku Log nebo pro použití LUT
kalibrace monitoru, pokud vystupujete na jednom displeji a nemáte vyhrazený hardware pro vnější kalibraci.
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Chapter 8

Data Levels,
Color Management,
and ACES
Tato kapitola popisuje provozní podrobnosti, které ovlivňují způsob správy barev
pro média importovaná do a exportovaná z DaVinci Resolve. Pokud je pro vás
přesnost barev důležitá, je dobré se dozvědět více o tom, jak řešení řeší datové
úrovně jednotlivých klipů, jak vám DaVinci Resolve Color Management pomáhá
pracovat s různými formáty a jak používat ACES.
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Data Levels Settings and Conversions
Různé formáty médií používají k reprezentaci obrazových dat různé rozsahy hodnot. Protože tyto
datové formáty často odpovídají různým výstupním pracovním tokům (kino vs. vysílání), pomůže
vám zjistit, odkud pocházejí mediální soubory vašeho projektu a kam směřují, abyste mohli
definovat různá nastavení rozsahu dat v DaVinci Resolve a zachovat integritu dat vašeho programu.
Chcete-li zobecnit, s 10bitovými hodnotami obrazu (s číselným rozsahem 0–1023) existují dvě
různé úrovně dat (nebo rozsahy), které lze použít k ukládání obrazových dat při zápisu do
formátů mediálních souborů, jako jsou QuickTime, MXF, nebo DPX. Jedná se o tyto rozsahy:
– Video: Typicky se používá pro data videa Y’CBCR. Všechna obrazová data od 0 do 100
procent musí odpovídat číselnému rozsahu 64–940. Rozsah komponenty Y ‘je konkrétně
64–940, zatímco číselný rozsah komponent CB a CR je 64–960. Dolní rozsah 4–63 je
vyhrazen pro „černou černou“ a vyšší rozsahy 941 / 961–1019 jsou vyhrazeny pro „super
bílou“. Tyto rozsahy „mimo hranice“ jsou ve zdrojových médiích zaznamenávány jako podkročení a překročení, ale pro vysílání nejsou přijatelné.
– Full: Typické pro data RGB 444 získaná z digitálních kinofilmů nebo filmů naskenovaných do
obrazových sekvencí DPX. Všechna obrazová data od 0 do 100 procent se jednoduše
vejdou do celého číselného rozsahu 4 až 1023.
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Pamatujte, že každý digitální obrázek, bez ohledu na jeho formát, má absolutní minimální a
maximální úroveň, v této části označovanou jako 0–100 procent. Kdykoli se média používající
jeden rozsah dat převádějí na jiný rozsah dat, jsou minimální a maximální úrovně dat každé
barevné komponenty přemapovány tak, aby se stará minimální hodnota zmenšila na minimum
nové úrovně dat a stará maximální hodnota se změnila na novou úroveň dat maximum:
– (minimální úroveň videa) 64 = 4 (minimální úroveň dat)
– (maximální úroveň videa) 940 nebo 960 = 1023 (maximální úroveň dat)

Converting Between Ranges and Clipping
Pouhý převod obrázku z jednoho rozsahu dat do druhého by měl vést k bezproblémové změně.
Všechna „legální“ data od 0–100 procent jsou vždy zachována a jsou lineárně škálována z předchozího rozsahu dat tak, aby odpovídala novému rozsahu dat.
Výjimkou jsou podkročení a překročení, která jste záměrně nastavili, označované také jako úrovně
mimo hranice. Překročení a podkročení, které je povoleno v médiích „Video Levels“ (označovaných jako sub-black nebo super-black and super-white), se při převodu na „Full Levels“ v plném
rozsahu obvykle ořízne. DaVinci Resolve však tato data interně uchovává a tyto oříznuté pixely
detailů v podříznutích a překročeních lze stále získat provedením vhodných úprav na stránce
Color, aby se vrátily zpět do „legálního“ rozsahu.
Obrazová data mimo hranice, která se při práci zachovávají v rámci světlých úrovní videa od
společnosti DaVinci Resolve, se obvykle oříznou, když však buď vytvoříte výstup do videa, nebo
vykreslíte svůj výstup. Existují dvě nastavení, která vám umožní obejít to v případech, kdy chcete
zachovat tyto úrovně:
– Zaškrtávací políčko ve skupině Monitorování videa v Master settings, „Retain sub-black and

superwhite data“, umožňuje DaVinci Resolve překonávat výstupy (sub-black) a overhoots
(super-white) na video, když je Úroveň dat nastavena na Video. Když je to vypnuto, tyto
hodnoty out-of-ounds jsou oříznuty na výstupu.

– Zaškrtávací políčko v Advanced settings Render nastavení na stránce Deliver, „Retain

subblack and super-white data“, umožňuje DaVinci Resolve vykreslit podexponování (sub-black) a overhoots (super-white) na exportovaná média, když je úroveň dat nastaveno na
Video.

Internal Image Processing and Clip Data Levels
(Interní zpracování obrazu a úrovně dat klipu)

Je užitečné vědět, že interně v DaVinci Resolve jsou všechna obrazová data zpracovávána jako
nekomprimovaná 32bitová data s plovoucí desetinnou čárkou v plném rozsahu. To znamená, že
každý klip ve fondu médií, bez ohledu na jeho původní bitovou hloubku nebo rozsah dat, je
škálován na 32bitová data v plném rozsahu. Jak je měřítko každého klipu závislé na jeho nastavení Levels v okně Clip Attributes, které je k dispozici v kontextové nabídce Media Pool.

Selecting Auto, Video, or Full levels

Převedením všech klipů na nekomprimovaná 32bitová data s plovoucí desetinnou čárkou v plném
rozsahu zaručuje řešení řešení zpracování obrazu v nejvyšší kvalitě, jaké je možné. Kvalita
vašeho výstupu jako vždy závisí na kvalitě zdrojového média, které používáte, ale můžete si být
jisti, že řešení Resolve všechna data, která byla přítomna v původním médiu.
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Assigning Clip Levels in the Media Pool (Přiřazení úrovní klipům ve fondu médií)
Při prvním importu média do fondu médií, buď ručně na stránce Media, nebo automaticky importem projektu AAF nebo XML na stránce Edit, Resolve automaticky přiřadí nastavení „Auto“
Levels. Když je klip nastaven na Auto, použité nastavení úrovní se určí na základě kodeku
zdrojového média.
DaVinci Resolve obecně dělá dobrou práci při zjišťování vhodného nastavení úrovní každého
klipu samostatně. Za určitých okolností, například když pracujete s médii, která byla vytvořena v
jednom formátu, ale byla překódována do jiného formátu, může dojít k tomu, že budete muset
ručně zvolit odpovídající nastavení, aby byly úrovně každého klipu interpretovány správně. To lze
provést pomocí nastavení úrovní každého klipu v okně Clip Attributes, které je k dispozici v
kontextové nabídce Media Pool na stránkách Média nebo Edit.
Změna nastavení úrovně dat klipu:
1 Otevřete stránku Média nebo Edit.
2 Vyberte jeden nebo více klipů, poté klepněte pravým tlačítkem na jeden z nich a vyberte Clip
Attributes.
3 Klepněte na tlačítko Levels ratio odpovídající nastavení úrovně dat, které chcete přiřadit, a
potom klepněte na OK.
TIP: Pokud potřebujete změnit nastavení úrovní u řady klipů, které sdílejí jedinečnou
vlastnost, jako je název kotouče, rozlišení, frekvence snímků nebo cesta k souboru, můžete
zobrazit fond médií podle sloupce a seřadit podle konkrétního sloupce, který nejlépe izoluje
rozsah médií, ke kterým potřebujete provést přiřazení datové úrovně.

Jakmile změníte nastavení Levels setting, bude tento klip automaticky převeden na základě
nového přiřazení. Pokud se to zdá být správné, jste připraveni pracovat. Pokud se tak nestane,
možná budete chtít znovu zvážit přiřazení úrovní, které jste provedli, a měli byste se poradit s
osobou, která poskytla médium, abyste zjistili, jak bylo vygenerováno, zachyceno a exportováno.
Pokud jsou nastavení úrovní použitá vašimi klipy přesná, měli byste být připraveni pracovat.
Stále však mohou nastat problémy podle toho, jaký externí grafický hardware používáte se svou
pracovní stanicí a jak potřebujete doručit hotové médium klientovi. Z tohoto důvodu existují tři
další nastavení úrovně dat, která můžete použít k zachování integrity dat a zároveň při práci vidět
správný obraz.

Video Monitoring Data Levels
(Úrovně dat monitorování videa)

Mohou nastat povrchové problémy, pokud se nastavení použitá na externím displeji budou lišit od
nastavení, která používáte ke zpracování úrovní dat ve Resolve. V souladu s tím je na panelu
Master Settings v Project Settings (v části Monitorování videa) nastavení Video/Full Level.
Když toto nastavení změníte, měl by se změnit výstup obrazu na externí displeji, ale obraz, který
vidíte ve svém prohlížeči, se změnit nebude. Důvodem je, že toto nastavení ovlivňuje pouze
datové úrovně, které jsou odesílány přes video rozhraní připojující pracovní stanici Resolve k
vašemu externímu displeji. Nemá to žádný vliv na data, která jsou interně zpracována pomocí
Resolve, ani na soubory zapsané při vykreslování na stránce Deliver.
Existují dvě možnosti:
– Video: Toto je správná volba, která se má použít při použití zobrazení vysílání nastaveného
na Rec. 709 video standard (10bitový 64–940).
– Full: Pokud je váš monitor nebo projektor schopen zobrazovat video signály „v plném
rozsahu“, a vy si to přejete při práci sledujte celý 10bitový rozsah dat (4–1023), pak je to
správná volba.
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Je bezpodmínečně nutné, aby volba, kterou zvolíte v DaVinci Resolve, odpovídala datovému
rozsahu, na který je nastaven externí displej. Jinak se obrazový signál bude jevit jako nesprávný,
přestože interní data jsou zpracovávána přesně pomocí DaVinci Resolve.

Výběr Auto/Video/Full Level pro monitorování

Deck Capture and Playback Data Level (Úroveň dat záznamu a přehrávání)
K dispozici je samostatné nastavení „Video/Data Level“, které je specifické pro snímání z VTR nebo
výstup do VTR. Toto nastavení také ovlivňuje video signál, který je výstupem přes video rozhraní
připojující pracovní stanici Resolve k vašemu VTR (což je obvykle také v signálním řetězci používaném pro monitorování). Ovlivní se to však pouze při záznamu z pásky na stránce Média nebo úpravy
na pásku na stránce Deliver. Pokud nikdy nezachycujete nebo nevystupujete na pásku, toto nastavení
se nikdy neprojeví.
Toto nastavení se nachází na panelu Deck Capture and Playback v nastavení projektu.
Důvodem pro samostatnou možnost zachycení a výstupu pásky je to, že byste často chtěli sledovat v
jednom formátu (obvykle v měřítku Rec. 709), ale výstup na pásku v jiném (plný rozsah RGB 444).
Tímto způsobem můžete nastavit řešení tak, aby vyhovovalo tomuto pracovnímu postupu, a pak se
nemusíte starat o ruční přepínání vašeho video rozhraní tam a zpět.
Existují dvě možnosti:
– Video: Toto je správná volba, kterou chcete použít, pokud chcete vysílat konvenční Rec. 709
videa do kompatibilního formátu pásky.
– Full: Toto je správná volba, kterou chcete použít, pokud chcete na výstupu odeslat video „v
plném rozsahu“ RGB 444 do kompatibilního formátu pásky.
Po dokončení příjmu nebo výstupu pásky se vaše video rozhraní vrátí k výstupu pomocí nastavení
uvedeného v nastavení „Použití převodu barevného prostoru“ na panelu Master Settings v Project
Settings (v části Video Monitoring).

Output Data Level Settings in the Deliver Page
(Nastavení úrovně výstupních dat na stránce Deliver)

Nakonec je tu poslední sada nastavení úrovně dat, která je k dispozici v seznamu Render Settings ve
skupině Formát. Jedná se o rozbalovací nabídku „Set to video or data level“. Je zde, aby vám v
případě potřeby poskytla možnost převést úroveň dat vašeho vykresleného výstupu.
Všechna média jsou vydávána na jedné úrovni dat, v závislosti na vašem výběru. Existují tři možnosti:
– Automaticky: Úroveň výstupních dat všech klipů se nastavuje automaticky na základě kodeku,
který jste vybrali k renderingu v rozevírací nabídce „Render to“.
– Video: Všechny klipy jsou pro video vykresleny v normálním měřítku (10bitové 64–940).
– Full: Všechny klipy jsou vykresleny v plném rozsahu (10bitové 4–1019).
U většiny projektů přenese toto nastavení na „Automaticky“ příslušné výsledky. Pokud však vykreslujete média pro použití v jiné aplikaci pro zpracování obrázků (například v aplikaci pro vytváření kompozic), která je schopna zpracovávat data v „plném rozsahu“, pak je pro výměnu médií vhodnější výstup
v celém rozsahu, protože poskytuje nejvyšší věrnost dat. Například když výstup médií pro VFX funguje
jako obrazová sekvence DPX nebo jako soubor QuickTime kódovaný v ProRes 4444, volba „Data bez
rozsahu měřítka“ zaručuje maximální dostupnou kvalitu obrazu. Je však nezbytné, aby aplikace,
kterou používáte ke zpracování tohoto média, byla nastavena tak, aby jej četla jako data „v plném
rozsahu“, jinak obrázky nebudou vypadat správně.
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So, What’s the “Proper” Data Range for Output?
(Jaký je tedy „správný“ rozsah dat pro výstup?)

Přísně vzato, neexistuje žádný „správný“ rozsah dat, který by bylo možné použít při výstupu
obrazových dat. Pokud je nastavení Úrovně každého klipu ve fondu médií nastaveno tak, aby
odráželo, jak byl každý klip vytvořen, je primárně třeba zvážit, který rozsah dat je kompatibilní s
mediálním formátem nebo aplikací, do které doručujete. Pokud formát média, do kterého exportujete, podporuje buď normálně zmenšený nebo plný rozsah a aplikace, do které bude médium importováno, podporuje buď normálně zmenšený nebo plný rozsah, pak je to opravdu vaše volba, pokud
každý, kdo se podílí na projektu, chápe, jak datový rozsah média má být interpretován, jakmile je
obdrží.
Výstup do hardwaru je trochu složitější, protože musíte zajistit, aby byl externí displej nebo VTR, na
které vystupujete, nastaven na příjem signálu pomocí zvoleného rozsahu dat. Pokud je zařízení
omezeno pouze na jeden datový rozsah, musíte si být jisti, že do něj odesíláte pomocí tohoto
datového rozsahu, jinak se úrovně obrázku budou jevit jako nesprávné, přestože obrazová data
zpracovává Resolve je ve skutečnosti v pořádku.

Introduction to DaVinci Resolve
Color Management

Úvod do správy barev
DaVinci Resolve

Způsob správy barev v DaVinci Resolve závisí na nastavení „Color Science“ v horní části panelu
Color Management v Project Settings. K dispozici jsou čtyři možnosti: DaVinci YRGB, DaVinci
YRGB Color Managed, DaVinci ACEScc a DaVinci ACEScct. Tato část pojednává o druhém
nastavení, DaVinci YRGB Color Managed. O ACEScc a ACEScct pojednává následující část této
kapitoly.

Display Referred vs. Scene Referred Color Management

(Color Management doporučených správ barev vs. správy barev podle scény)
Výchozí nastavení color science DaVinci YRGB, které DaVinci Resolve vždy používalo, se opírá o
takzvanou správu barev „Display Referred“. To znamená, že řešení nemá žádné informace o tom,
jak má vypadat zdrojové médium použité na časové ose; přesnost barev můžete posoudit pouze
pomocí kalibrovaného vysílacího displeje, do kterého vystupujete. V podstatě jste správcem barev
ve spojení s důvěryhodným displejem vysílání, který byl kalibrován tak, aby byla zajištěna přesnost.
DaVinci Resolve 12 představil možnost color science nazvanou „DaVinci YRGB Color Managed“
nebo jednodušeji „Resolve Color Management“ (RCM). Tím bylo zavedeno takzvané schéma
správy barev „Scene Referred“, ve kterém máte možnost porovnat každý typ média, které jste
importovali do projektu, s barevným profilem, který informuje DaVinci Resolve, jak reprezentovat
každou konkrétní barvu z každého klipu nativní barevný prostor v běžném pracovním barevném
prostoru časové osy, ve kterém upravujete, gradujete a dokončujete.
To je důležité, protože dva klipy, které obsahují stejnou hodnotu RGB pro daný pixel, mohou ve
skutečnosti představovat různé barvy v tomto pixelu v závislosti na barevném prostoru, který byl
původně přidružen ke každému zachycenému klipu. To je případ, když porovnáváte nezpracované
klipy pořízené různými fotoaparáty od různých výrobců, a je to obzvláště pravdivé, pokud porovnáváte klipy zaznamenané pomocí odlišných barevných prostorů kódovaných protokolem, které jsou
pro každou kameru jedinečné.
Tato scéna doporučená pro správu barev pomocí RCM vám nedělá grading, ale snaží se zajistit,
aby barvy a kontrasty z každého jiného mediálního formátu, který jste importovali do projektu, byly
na vaší časové ose zobrazeny přesně. Například pokud používáte dvě kamery různých výrobců k
fotografování zelených stromů, nahrávání barevného prostoru Blackmagic Film na jeden a nahrávání do barevného prostoru Sony SGamut3.Cine / SLog3 na druhém, můžete nyní pomocí RCM
zajistit, aby zeleň stromů v jedné sadě klipů odpovídala zeleni stromů v druhé, ve sdíleném barevném prostoru časové osy.
Je třeba zmínit, že tyto úpravy lze také provést ručně v běžnějším pracovním postupu Display
Referred, přiřazením LUT, které jsou specifické pro každý typ média, nebo pomocí Color Space
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Transform Resolve FX za účelem transformace každého klipu ze zdroje barevného prostoru do
požadovaného cílového barevného prostoru. Automatizace RCM však může tento proces zrychlit
tím, že vás osvobodí od nutnosti vyhledávat a udržovat velké množství LUT, aby vyhovovaly
vašim různým pracovním postupům. Maticová matematika používaná RCM (stejně jako operace
Color Space Transform) také extrahuje vysoce přesná obrazová data s širokou šířkou z každého
podporovaného formátu fotoaparátu a zachovává vysoce kvalitní obrazová data od pořízení, přes
úpravy, barevné gradace a výstup. To jsou všechny výhody ve srovnání s vyhledávacími tabulkami, které mohou mít spoustu přesnosti, ale mohou oříznout obrazová data mimo hranice a zavést
problémy, když různé metody interpolace vyhledávací tabulky způsobují drobné nekonzistence s
transformacemi barevného prostoru od aplikace k aplikaci.
Zachování obrazových dat s velkou šířkou si zaslouží zpracování. Podrobnosti o klipu LUT, které
jdou mimo číselný rozsah, pro který jsou navrženy, takže to často vyžaduje, aby colorista provedl
úpravu před LUT, aby „vytáhl“ obrazová data ve zvýrazněních, která chcete načíst. Použití RCM
tento dvoustupňový proces eliminuje, protože operace matice vstupního barevného prostoru
použité k transformaci zdroje zachovávají všechna obrazová data s velkou šířkou, což umožňuje
snadné vyhledání zvýraznění bez dalších kroků.

Updated RCM In DaVinci Resolve 17 (Aktualizace RCM v DaVinci Resolve 17)
Ve verzi 17 představila DaVinci Resolve největší vylepšení Resolve Color Management (RCM) od
jejího zavedení a přidala řadu funkcí ke zjednodušení nastavení, zlepšení kvality obrazu a zvýšení
konzistence „pocitu“ vašich ovládacích prvků pro gradování. Mezi konkrétní vylepšení patří
vylepšená správa metadat pro příchozí mediální soubory, které podporují barevná metadata, nový
široký barevný prostor gamut vhodný pro použití jako výchozí pracovní barevný prostor časové
osy pro jakýkoli program, nová možnost Mapování vstupních tónů (Input DRT), která usnadňuje
kombinujte formáty médií pro gradaci SDR a HDR, vylepšené mapování časové osy na výstupní
tóny (Output DRT), které nabízí vylepšené zpracování stínů a zvýraznění, a vyberte palety
gradace zohledňující barevný prostor, díky nimž budou ovládací prvky cítit a fungovat dobře bez
ohledu na to, co gradujete.
Tato aktualizovaná funkce Resolve Color Management má stejný název jako předchozí verze.
Starší projekty využívající předchozí verzi RCM však budou mít Color science nastavenou na
Legacy, aby se zachovalo starší nastavení správy barev a efekt transformace barev na vaši práci.
Další informace o tom, jak funguje předchozí generace RCM, najdete v manuálu DaVinci Resolve
16 v září 2020.

Jak se DaVinci Resolve Color Management liší od ACES?
Toto je běžná otázka, ale odpověď je docela jednoduchá. Řešení správy barev (RCM)
a ACES jsou schémata správy barev podle doporučení scény navržená k řešení
stejného problému. Pokud však nejste ve specifickém pracovním postupu s pomocí
ACES, může být použití správy barev DaVinci Resolve jednodušší a poskytne vám
všechny výhody správy barev při přiblížení „pocitu“, že stránka DaVinci Resolve Color
kontroly vždy měly.

Resolve Color Management for Editors (Resolve Color Management pro editory)
RCM není jen pro koloristy. RCM může být pro editory snazší použít v situacích, kdy je zdrojový
materiál kódován Log charakteristikou. Médium zakódované v LOGu zachovává detaily zvýraznění a stínu, což je skvělé pro gradování a dokončování, ale vypadá to ploše a nepříjemně, což je
hrozné pro editaci.
I když nemáte tušení, jak provést korekci barev, je snadné zapnout RCM na panelu Color Management v Project Settings a poté pomocí fondu médií přiřadit konkrétní vstupní barevný prostor,
který odpovídá zdrojovým klipům z každé kamery . Jakmile je hotovo, každý klip s kódem LOG se
automaticky normalizuje na výchozí barevný prostor časové osy Rec. 709 Gamma 2.4. Takže,
aniž byste museli otevírat stránku Color, mohou editoři pracovat s příjemně normalizovanými klipy
na stránce Edit.
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The Input, Timeline, and Output Color Space (Barevný prostor Vstupu, Timeline a Výstupu)

Základ řešení Resolve Color Management spočívá na třech základních nastaveních. Nejen, že máte
schopnost buď automaticky nebo ručně identifikovat color science každého jednotlivého zdrojového klipu
(Vstupní barevný prostor), ale máte také výslovnou kontrolu nad pracovním barevným prostorem, ve
kterém jsou prováděny všechny úpravy barev a operace ( Timeline Color Space) a máte samostatnou
kontrolu nad výstupním barevným prostorem, který definuje, jak bude váš odstupňovaný obraz monitorován a vydáván.
To znamená, že v zásadě Resolve Color Management sestává ze dvou barevných transformací, které
spolupracují, převodu každého zdrojového klipu prostřednictvím jeho definice vstupního barevného
prostoru do barevného prostoru časové osy, ve kterém pracujete, a následného převodu upraveného
obrazu z barevného prostoru časové osy na libovolný Výstupní barevný prostor, který potřebujete k
dodání projektu.
Input Color Space

Timeline Color Space

Output Color Space

Řešení správy barev se skládá ze tří barevných transformací, které spolupracují.

To znamená, že jako kolorista můžete nastavit barevný prostor časové osy, ve kterém pracujete, na cokoli
chcete. Pokud dáváte přednost gradingu médií se širokým gamutem, protože se vám líbí způsob, jakým se
ovládací prvky pro grading chovají v tomto barevném prostoru, můžete nastavit barevný prostor časové osy v
panelu Color Management v Project Settings na DaVinci Wide Gamut (více o tom níže), nebo jakýkoli z
dostupných formátů protokolu, včetně ARRI Log C, REDWideGamutRGB / Log3G10 a Cineon Film Log.
Pokud místo toho dáváte přednost gradingu v Rec. 709 barevného prostoru, protože ovládáte program
standardního dynamického rozsahu (SDR) podle Rec.709 a je vám pohodlnější, jak se ovládací prvky v
DaVinci Resolve vždy cítily v tomto barevném prostoru, můžete si místo toho zvolit. Ať už přiřadíte jakýkoli
barevný prostor časové osy, bude to, na co budou transformovány všechny zdrojové klipy pro účely úpravy
gradingu na stránce Color, takže můžete tuto volbu provést pomocí jediného nastavení.
Klíčovou výhodou převodu barevného prostoru, který RCM používá, je to, že během převodu Vstupního
barevného prostoru na Timeline nebudou nikdy oříznuta žádná obrazová data. Například i když je váš zdroj
zakódován pomocí protokolu nebo ve formátu camera raw, grading pomocí Rec. 709 Barevný prostor Timeline
nic neořeže, nebo jiné omezení obrazových dat dostupných pro kanál zpracování obrazu RCM. Všechny
hodnoty obrazu větší než 1,0 nebo menší než 0,0 jsou zachovány a zpřístupněny další fázi zpracování RCM,
převodu barevného prostoru Timeline na Výstup.
Pokud tedy gradujete v jiném barevném prostoru, než ve kterém potřebujete výstup, nemusíte se starat o
ztrátu dat během transformace barev zpět do barevného prostoru, do kterého skutečně chcete výstup.
Nastavení Output Color Space (Výstupní barevný prostor) vám dává svobodu při práci s jakýmkoli barevným
prostorem časové osy, které se vám během gradace líbí, s funkcí Resolve, která automaticky převede váš
výstup do konkrétního barevného prostoru, se kterým chcete monitorovat, a do kterého jej doručovat. A díky
přesnosti zpracování obrazu v DaVinci Resolve můžete převádět z většího barevného prostoru do menšího a
zpět bez ořezávání nebo ztráty kvality. Samozřejmě, pokud použijete LUT nebo použijete Soft Clip v hodnocení, dojde k oříznutí, ale je to důsledek použití těchto konkrétních operací.
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TIP: Pokud chcete použít Resolve Color Management, ale chcete, aby se vstupní a
výstupní barevné prostory shodovaly s jakýmkoli nastavením barevného prostoru
Timeline, můžete v rozevíracím seznamu „Input Colorspace“ a „Output Colorspace“
vybrat možnost „Bypass“.
Konečně je to výstupní barevný prostor, který určuje konečný barevný prostor vašeho vykresleného výsledku. I když během převodu Zdrojového barevného prostoru na Timeline nejsou oříznuta
žádná obrazová data, obrazová data budou oříznuta během převodu barevného prostoru Timeline na Výstup, aby konečný obraz odpovídal vykreslenému barevnému prostoru a výstupu, pokud
nepoužíváte volbu Gamut Mapping pro kompresi obrazových dat během převodu Timeline na
Výstupní barevný prostor.

The RCM Image Processing Pipeline (Postup zpracování obrazu RCM)
Předchozí vysvětlení je samozřejmě zjednodušené. Abychom objasnili vnitřní fungování funkce
Resolve Color Management pro pokročilé uživatele, následující vývojový diagram představuje
základní přehled o tom, jak každý parametr spolupracuje na automatické správě barvy klipů ve
vašem programu.

Manuální přiřazení
barev. prostoru
nebo převzetí
barevného
prostoru z metadat
nebo nastavení
barevného
prostoru v Project
Setting

Ilustrace toku dat Resolve Color Managementu

Identifying the Input Color Space of Different Clips
(Identifikace vstupního barevného prostoru různých klipů)

Ústředním bodem procesu automatizované správy barev je znalost barevného prostoru a funkce
přenosu, kterou používá každý klip zdrojového média ve vašem projektu. Existuje mnoho způsobů, jak to DaVinci Resolve dokáže vyřešit, v kaskádovém rozhodovacím stromu, který lze v
případě potřeby ručně přepsat. Odvození vstupního barevného prostoru zahrnovalo následující
fáze automatizovaného rozhodování:
1

Pokud je zdrojovým médiem formát kamery raw, jako jsou .braw, .R3D, .ari atd., DaVinci
Resolve použije kolorimetrii dodanou výrobcem k automatickému debayerování klipu a
identifikaci jeho vstupního barevného prostoru.

2

Jinak, pokud má zdrojové médium vložená metadata barevného prostoru (umožňuje to
QuickTime nebo .MXF), použijte jej k identifikaci vstupního barevného prostoru.

3

Jinak, pokud nejsou k dispozici žádná metadata barevného prostoru, použijte výchozí
nastavení Vstupního barevného prostoru v Nastavení projektu k přiřazení Vstupního
barevného prostoru všem jinak neidentifikovaným klipům.

4

V případě potřeby můžete ručně nastavit vstupní barevný prostor klipů v Media Pool, který
přepíše jak vložená metadata barevného prostoru (v případě, že je špatně), nebo výchozí
nastavení vstupního barevného prostoru (pokud máte co do činění s více barevnými
prostory). Nelze přepsat vstupní barevný prostor camera raw media.
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Následující části podrobněji pojednávají o každém z těchto kroků.

Using Camera Raw Formats (Používání formátů Camera Raw)

Když použijete RCM v projektu, který používá formáty Camera Raw, použijí se color science o
barvách od každého výrobce kamery k debayerování každého souboru Camera Raw na konkrétní
primární barvy s lineárním gama, takže všechna obrazová data ze zdroje budou zachována a
zpřístupněna toku zpracování obrazu se správou barev DaVinci Resolve. Ve výsledku jsou deaktivována nastavení projektu Camera Raw a paleta Camera Raw na stránce Color, protože RCM nyní
řídí debayering všech klipů camera raw a všechna obrazová data ze souboru raw jsou k dispozici
bez ohledu na to, který barevný prostor Timeline interně zvolíte.

Using Source Media Color Space Metadata

(Použití metadat barevného prostoru zdrojového média)
Pokud je tato možnost povolena, RCM automaticky identifikuje informace o barevném prostoru importovaných médií, které byly buď překódovány, nebo zaznamenány přímo do podporovaných formátů médií,
které nejsou nezpracované, čtení metadat NCLC souborů zabalených do QuickTime, metadata barevného
prostoru souborů zabalených do formátu MXF a postranní soubory XML, které sledují správu barev v
pracovních postupech ACES. Toto chování je automatické; kromě jednotlivých nastavení Input Color
Space a Input Gamma přidružených ke každému klipu ve fondu médií neexistují žádné viditelné ovládací
prvky upravující toto chování.

Color Space Metadata in QuickTime (Metadata o barevného prostoru v QuickTime)
DaVinci Resolve je schopen číst metadata NCLC nalezená v mediálních souborech zabalených v
kontejneru QuickTime pro správnou správu barev. Tato metadata se skládají ze tří hodnot formátovaných jako (například) 1-1-1. Zleva doprava tyto tři číslice určují primární barvu (nebo barevný
prostor), přenosovou funkci (nebo gama) a barevnou matici použitou daným mediálním souborem.
Tyto hodnoty jsou standardizovány v dokumentu SMPTE Registered Disclosure Document RDD 36:
2015. Pro vaši informaci jsou různé kódy uvedeny v následující tabulce. V předchozím příkladu
označuje kód 1-1-1 standardní klip dynamického rozsahu, který používá primárky BT.709, přenosovou funkci a barevnou matici.
Color Primary

Transfer Function

Color Matrix

0

Reserved

0

Reserved

0

GBR

1

ITU-R BT.709

1

ITU-R BT.709

1

BT709

2

Unspecified

2

Unspecified

2

Unspecified

3

Reserved

3

Reserved

3

Reserved

4

ITU-R BT.470M

4

Gamma 2.2 curve

4

FCC

5

ITU-R BT.470BG

5

Gamma 2.8 curve

5

BT470BG

6

SMPTE 170M

6

SMPTE 170M

6

SMPTE 170M

7

SMPTE 240M

7

SMPTE 240M

7

SMPTE 240M

8

FILM

8

Linear

8

YCOCG

9

ITU-R BT.2020

9

Log

9

BT2020 Non-constant Luminance

10

SMPTE ST 428-1

10

Log Sqrt

10

BT2020 Constant Luminance

11

DCI P3

11

IEC 61966-2-4

–

–

12

P3 D65

12

ITU-R BT.1361 Extended Colour Gamut

–

–

–

–

13

IEC 61966-2-1

–

–

–

–

14

ITU-R BT.2020 10 bit

–

–

–

–

15

ITU-R BT.2020 12 bit

–

–
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Color Primary

Transfer Function

Color Matrix

–

–

16

SMPTE ST 2084 (PQ)

–

–

–

–

17

SMPTE ST 428-1

–

–

–

–

18

ARIB STD-B67 (HLG)

–

–

Defaultní vstupní barevný prostor
Výchozí vstupní barevný prostor lze nastavit, pouze pokud je rozevírací nabídka „Resolve color
management preset“ nastavena na Custom. V opačném případě je výchozí hodnota „Rec. 709 gama
2,4 ”pro všechny předvolby. Jinak je toto nastavení výchozím barevným prostorem, na který budou
mít výchozí nastavení všechny jinak neidentifikované klipy ve fondu médií.

Ruční označení barevného prostoru klipu
V případě potřeby můžete ručně identifikovat barevný prostor jednoho nebo více vybraných klipů ve
Media Poolu tak, že na ně kliknete pravým tlačítkem a v kontextové nabídce zvolíte Color Space (a
volitelně Input Gamma).

Simple RCM Setup (Jednoduché nastavení RCM)
Když poprvé vyberete DaVinci YRGB Color Managed z rozevírací nabídky Color science na panelu
Color Management v nastavení projektu, zobrazí se vám jednoduchá dvojice nabídek pro nastavení
způsobu práce s Resolve Color Management: „Resolve color management preset“ a „Output Color
Space“.

Resolve Color Management pro rychlé a jednoduché nastavení správy barev

Resolve Color Management Presets
Nabídka předvoleb Resolve Color Management vám umožňuje zvolit, jak chcete pomocí RCM upravit
váš projekt. Každá z těchto předvoleb plně konfiguruje použití správy barev ve vašem projektu a
vybrané nastavení má přímý dopad na grading vašeho projektu. Z tohoto důvodu, jakmile zvolíte
způsob práce a upravíte každý klip ve vašem projektu, tyto stupně se spoléhají na to, že předvolba,
kterou jste použili, bude vybrána, aby vypadala tak, jak by měla.
Pokud jde o výběr předvolby, dobrým způsobem, jak přemýšlet, kterou použít, je vybrat předvolbu
SDR nebo HDR, která odpovídá primárnímu výstupu, který plánujete na výstupu. Předvolby SDR i
HDR mají několik variant, ze kterých si můžete vybrat.
I když tyto předvolby korelují s tím, jak plánujete výstup svého programu, nezamknou vás, protože
výstupní barevný prostor můžete kdykoli změnit (popsáno níže). To umožňuje exportovat více verzí
vašeho programu, každá určená pro různá místa, bez ohledu na to, kterou předvolbu správy barev
používáte.
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Kdykoli vyberete předvolbu, stručný popis vysvětlí pracovní postup, který má předvolba usnadnit.
Zde je seznam dostupných předvoleb s trochu podrobnějšími vysvětleními.
– SDR Rec.709: (výchozí) Nastaví Rec. 709 SDR prostředí pro grading. Vaše práce může být
převedena na HDR na výstupu, pokud je uvedena, ale je omezena na Rec. 709 gamut s
oříznutými barvami mimo hranice. Gamma 2.4 není v názvu uvedena, protože OOTF scéna
versus displej je spravována automaticky. Vhodné pro běžné streamování a vysílání.
– SDR P3 Broadcast: Nastavuje prostředí pro klasifikaci SD3 P3-D65. Vaše práce může být
namapována na HDR pro výstup, pokud je zadán, ale je omezena na gamut P3-D65 s ořezávanými barvami mimo hranice. Gamma 2.4 není v názvu uvedena, protože OOTF scéna versus
displej je spravována automaticky. Vhodné pro širší streamování gamutu a vysílání na úrovních
SDR.
– SDR P3 Cinema: Nastavuje gradační prostředí SD3 P3-D60. Vaše práce může být namapována na HDR pro výstup, pokud je specifikována, ale je omezena na gamut P3-D60 s ořezanými
barvami mimo hranice. Vhodné pro běžnou projekci kina.
– SDR Rec.2020: Nastaví Rec. Prostředí pro třídění SDR 2020. Vaše práce může být namapována na HDR pro výstup, pokud je zadán. Dobré pro streamování a vysílání širokého spektra.
– DaVinci Wide Gamut: Nastavuje extra široké prostředí pro gradaci gamutu, které je vhodné pro
gradování SDR nebo HDR. Je schopen exportovat s maximální věrností obrazu při zachování
detailů zvýraznění až 10 000 nitů. Toto je třídicí prostor kódovaný protokolem pro koloristy, kteří
chtějí pracovat tímto způsobem. Vhodné pro vytváření mezipatrových meziproduktů nebo
finálních výstupů nebo pro klasifikaci HDR s vysokou úrovní nit.
– HDR P3 Broadcast: Nastavuje prostředí gradace HD3 P3-D65. Výstupní gamut je omezen na
P3-D65, přičemž jsou oříznuty barvy mimo hranice. Vhodné pro klasifikaci SDR nebo HDR s
širokým gamutem až do 1000 nitů.
– HDR Rec.2020: Nastaví Rec. Prostředí pro třídění HDR 2020. Vhodné pro výstupy SDR nebo
HDR s širokým gamutem až do 1000 nitů.
– Custom: Pokud žádná z dostupných předvoleb nevyhovuje tomu, jak potřebujete pracovat,
můžete zvolit Vlastní, čímž se zobrazí úplná sada nastavení RCM, která můžete nastavit tak,
aby vyhovovala vašim potřebám.
DŮLEŽITÉ
U všech předvoleb import médií, které jsou ve stejné nebo menší škále, mapuje
obrazová data do většího barevného prostoru předvolby bez jejich transformace.
Import média s širším gamutem, než je barevný prostor předvolby, přemapuje obrazová data tak, aby se vešla do menšího barevného prostoru, při zachování co největšího

Output Color Space
U většiny instalací a projektů DaVinci Resolve nastavíte výstupní barevný prostor tak, aby odpovídal potřebám vašeho projektu, podle možností vašeho displeje (nebo možností, které má váš
displej pro daný projekt použít). Obvykle také použijete předvolbu Resolve Color Management,
která odpovídá těmto možnostem.
RCM vám však dává flexibilitu třídění v jednom barevném prostoru a v případě potřeby pak výstup
do ostatních. Například je snadné klasifikovat záznam SDR. 709 verze programu pro streamování
nebo vysílání a poté přepněte Output Color Space na SDR P3 Cinema a vydáte další výstup pro
kino.
Chcete-li to usnadnit, můžete nastavit Output Color Space na libovolné nastavení, nezávisle na
předvolbě Resolve Color Management, kterou jste vybrali, a DaVinci Resolve automaticky převede
z vaší předvolby správy barev na výstupní barevný prostor podle vašeho výběru. Pokud tak učiníte,
zde jsou pravidla, kterými se řídí výsledná transformace obrazu.
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Při přechodu na SDR na HDR:
–
–
–

0-50 nitů (18% středně šedé) ve vašem programu je namapováno na 0-50 nitů na výstupu (beze
změny).
Všechno od 51 do 90 nitů ve vašem programu je přemapováno z 51 na 100 nitů (mírně rozšířeno).
Všechno od 91 do 100 nitů ve vašem programu je přemapováno od 101 do 1000 nitů (výrazně rozšířeno).

(Vlevo) Původní stupeň SDR viditelný ve stupnici HDR, (Vpravo) Po automatické převodu SDR na HDR

Při přechodu z HDR na SDR se provede obrácení:
– 0-50 nitů (18% středně šedé) ve vašem programu je namapováno na 0-50 nitů na výstupu (beze

změny).

– Všechno od 51 do 100 nitů ve vašem programu je přemapováno z 51-90 nitů (mírně komprimováno).
– Všechno od 101 do 1000 nitů ve vašem programu je přemapováno z 91-100 nitů (výrazně komprimová-

no).

I když tyto metody převodu mezi SDR a HDR poskytují efektivní výchozí bod pro převod, neměly by být
automatickým řešením. Je důležité, abyste při výstupu výstupu v novém barevném prostoru a EOTF provedli
ořezový průchod, abyste mohli zkontrolovat každý klip a provést úpravy, abyste v případě potřeby vylepšili
výsledek.
POZNÁMKA: Při převodu SDR na HDR může toto chování přehnaně rušit importovaná
média SDR, která mají velké ploché rozložení jasných barev. Pokud vidíte konkrétní klipy,
které ukazují tento problém, můžete toto chování zakázat na základě jednotlivých klipů v
kontextové nabídce klipu Media Pool nebo kontextové nabídky Thumbnail Timeline na
stránce Barva přepnutím možnosti „Inverzní DRT pro převod SDR na HDR . “

Advanced RCM Setup (Pokročilé nastavení RCM)
Pokročilí uživatelé, kteří potřebují podrobnější kontrolu nad každým aspektem RCM, si mohou vybrat Custom
z nabídky předvoleb Resolve Color Management. To odhaluje všechny dostupné ovládací prvky, které
otevírají svět možností pracovního toku pro pokročilé uživatele a postprodukční zařízení.
Protože každé z nastavení zahrnuje značné množství funkcí, následující části podrobně popisují každý
konkrétní parametr.
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Nastavení Custom Color Management v Resolve Color Management, jak je aktualizováno
v DaVinci Resolve 17

POZNÁMKA: Starší projekty využívající RCM budou mít Color science nastavenou na
Legacy, aby se zachovalo starší nastavení správy barev a transformace barev na vaši
práci. Další informace o tom, jak funguje předchozí generace RCM, najdete v manuálu
DaVinci Resolve 16 v září 2020.

Single Setting vs. Dual Setting RCM (
Existují dva způsoby, jak nastavit RCM. Když je zaškrtávací políčko „Use Separate Color Space
and Gamma“ vypnuto, panel Color Management v Project Settings vystaví každý po jedné rozbalovací nabídce pro nastavení Timeline a Output Color Space. Každé nastavení umožňuje simultánně
transformovat gamut a gamma podle toho, kterou možnost si vyberete. Díky tomu je o něco
jednodušší nastavit potřebnou transformaci.

Jednoduché nastavení Resolve Color Management

Pokud zaškrtnete políčko „Use Separate Color Space and Gamma“, panel správy barev se změní
tak, aby každé nastavení Input, Timeline a Output Color Space zobrazovalo dvě vyskakovací okna.
První rozevírací nabídka umožňuje explicitně nastavit gamut, zatímco druhá rozevírací nabídka
umožňuje explicitně nastavit gammu. Díky tomu je snazší přesně zjistit, který pár transformací se
používá v každé fázi RCM.

RCMDualSetting17
Duální nastavení Resolve Color Management
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Duální nastavení RCM vám navíc umožňuje přiřadit samostatnou transformaci gamutu a gama ke
klipům
ve fondu médií.
.

Duální nastavení Resolve Color Management pro klipy Media Pool

Setting the Input Color Space (Nastavení vstupního barevného prostoru)
Toto nastavení je výchozím barevným prostorem, na který se budou standardně vztahovat všechny
jinak neidentifikované klipy ve fondu médií, pokud ručně nedeklarujete barevný prostor těchto klipů
tak, že na ně kliknete pravým tlačítkem a zvolíte Input Color Space (a volitelně Input Gamma) z
kontextové menu.
Toto nastavení nemá vliv na média ve formátech camera raw nebo na média s vloženými metadaty
barevného prostoru.

Choosing a Timeline Color Space
Barevný prostor Timeline je „pracovní“ barevný prostor, který určuje, jak jsou mapovány kontrasty a
barvy jednotlivých klipů pro úpravy, což má zase vliv na to, jak citlivé jsou efekty a ovládacích prvků
pro gradaci při práci. Někteří koliristé dávají přednost práci v klasickém „video“ barevném prostoru
Rec. 709, protože ovládací prvky jsou pohodlné a známé, zvláště pokud ovládáte obsah SDR. Na
druhou stranu, koliristé, kteří jsou zvyklí pracovat s médii zakódovanými pomocí protokolu (pravděpodobně pomocí ovládacích prvků Log), často dávají přednost práci ve více filmově orientovaném
pracovním postupu pomocí formátů Cineon, LogC nebo jiných širokých gamutů, logaritmicky kódovaných.
Pokud použijete výstup SDR, jakýkoli barevný prostor, který vám vyhovuje, přinese dobré výsledky.
Pokud však použijete výstup HDR, je ve vašem nejlepším zájmu zvolit široký barevný prostor (a
Gamma), abyste dosáhli nejlepších výsledků na výstupu. V tomto případě je DaVinci Wide Gamut
skvělou volbou (další informace viz níže).
Bez ohledu na to, ve kterém barevném prostoru Timeline se rozhodnete pracovat, jsou všechny klipy v
úpravě převedeny ze vstupního barevného prostoru, který je jim automaticky nebo ručně přiřazen, do
nastavení barevného prostoru Timeline, aby poskytl konečný výstup. Takto můžete gradovat v barevném prostoru Timeline kódované protokolem a přesto zobrazit normalizovaný nebo odlogaritmovaný
obraz.
DŮLEŽITÉ
Jakmile si vyberete barevný prostor na Timeline a začnete gradovat, neměňte svůj
barevný prostor na Timeline, nebo nakonec změníte všechny úpravy, které jsou vytvořeny pomocí matematiky, kterou definuje. Výstupní barevný prostor můžete kdykoli
změnit, abyste vytvořili nový výstup, ale všechny vaše úpravy závisí na správném
renderingu barevného prostoru Timeline.

DaVinci Wide Gamut Color Space a DaVinci Intermediate Gamma DaVinci Wide Gamut (DaVinci
WG) a DaVinci Intermediate jsou nastavení barevného prostoru a gamy časové osy vyvinuté společností Blackmagic Design, které poskytují spolehlivý univerzální vnitřní pracovní barevný prostor, který
zahrnuje praktické maximum jakýchkoli obrazových dat daný fotoaparát dokáže zachytit. Barevný
prostor DaVinci Wide Gamut je větší než BT.2020, ARRI Wide Gamut a dokonce i ACES, takže nikdy
neztratíte obrazová data bez ohledu na to, odkud vaše média pocházejí.
Kromě toho jsou primární barevné hodnoty barevného prostoru DaVinci WG nastaveny tak, že proces
automatického mapování zdrojového média z různých kamer do tohoto gamutu je extrémně přesný
jako součást převodu Input do Timeline Color Space a mapování tónů a sytosti z jednoho barevného
prostoru do druhého lze přesněji provést v převodu Timeline do Output Color Space.
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To také pomáhá dosáhnout větší konzistence mezi médii z různých fotoaparátů při provádění
manuálních úprav sklonu (i když některé rozdíly kvůli rozdílům v systémech fotoaparátů a objektivů
zůstanou).

Barevný prostor DaVinci Wide Gamut

Nastavení gama DaVinci Intermediate OETF bylo navrženo tak, aby spolupracovalo s DaVinci
Wide Gamut a poskytlo vhodné interní mapování jasu vysoce přesných obrazových dat, v rámci
přípravy na mastering podle standardů HDR nebo SDR, jak to vaše potřeby vyžadují, aniž by došlo
ke ztrátě obrazových dat.

DaVinci Intermediate OETF podívejte se na kódování úrovní HDR
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The DaVinci Intermediate OETF encoding SDR levels

Řešení Color Color Management je extrémně flexibilní, takže pokud nechcete, nemusíte jako
barevný prostor na časové ose používat DaVinci Wide Gamut / DaVinci Intermediate. Představuje
však mnoho výhod a stojí za to vyzkoušet, zda může zlepšit váš pracovní postup.
Další informace najdete v dokumentu „DaVinci Resolve Wide Gamut Intermediate“ na adrese
https://www.blackmagicdesign.com/support/family/davinci-resolve-and-fusion.

Timeline Working Luminance (Timeline fungování svítivosti)
Tento ovládací prvek je viditelný pouze v případě, že je nabídka Resolve Color Management
nastavena na Custom Settings. Rozbalovací nabídka Timeline Working jas umožňuje vybrat, jak
vstupní DRT (popsané níže) mapuje maximální úroveň zdrojového obrazu na aktuálně vybraný
barevný prostor časové osy. Toto nastavení také definuje maximální úroveň zvýraznění, kterou je
možné odeslat do aktuálně vybraného výstupního barevného prostoru pomocí Output DRT.
I když je typické nastavit to podle masteringového standardu, do kterého se dostáváte, pomocí
kolekce nastavení označených SDR a HDR, jsou k dispozici další nastavení, která umožňují
přidávat více automatické komprese zvýraznění při gradingu.
– SDR 100: Konvenční nastavení pro grading materiálu SDR s maximální úrovní 100 nitů.
– HDR 500-4000: Konvenční nastavení pro grading materiálu HDR na různých maximálních

úrovních masteringu. Pokud výstupní DRT není nastaven na None, bude u zvýraznění nějaký
způsob rolloffu, pokud není povoleno inverzní DRT, v takovém případě nebude rollloff.

– SDR and HDR ER settings: Každé z těchto nastavení „rozšířeného rozsahu“ specifikuje dvě

hodnoty a poskytuje větší prostor pro agresivní gradaci zvýraznění tím, že umožňuje DaVinci
Resolve komprimovat větší rozsah obrazových dat mimo hranice bez ořezávání, což může
mít za následek hladší pohled.

Funguje to takto. Předpokládejme, že jste vybrali nastavení „HDR ER 1000/2000“. V tomto
případě se Input DRT používá k mapování maximálního jasu každého zdrojového obrazu na
rozsah určený první hodnotou, což je 1000 nitů. Když potom v gradingu nebudete signál
ořezávat, dokud nedosáhne maximálního rozsahu určeného druhou hodnotou, což je 2 000
nitů. To poskytuje dalších 1 000 nitů překročení mezí, než jsou obrazová data pevně oříznuta
kanálem zpracování obrazu RCM. Výstup DRT se poté použije k mapování ze zadaného
maximálního jasu
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druhým číslem (2 000 nitů) na výstupní hodnotu definovanou aktuálně vybraným výstupním
barevným prostorem, v procesu komprese této mezery mimo rozsah, aby se zachovalo co
nejvíce podrobností zvýraznění vzhledem k rozsahu, který jste vybrali.
– Custom: Vystavuje pole, kde můžete zadat konkrétní hodnotu nit.

203 Nit Support for SDR to HDR
Tento ovládací prvek je viditelný pouze v případě, že je nabídka Resolve Color Management nastavena na Custom Settings. Řešení Resolve Color Management podporuje přemapování obsahu SDR
na HDR mapováním 100 nitů na 203 nitů (definovaných jako úroveň difúzní bílé) podle doporučení
BT.2100. To umožňuje špičkovým vrcholům materiálu SDR příznivěji soutěžit s výrazně jasnějšími
vrcholy obsahu HDR v programech, které kombinují obojí (například dokumenty), takže bílé SDR se
ve srovnání s rozptýlenou bílou HDR.
Zaškrtávací políčko, které to umožňuje, je ve výchozím nastavení skryté. Kdykoli nastavíte výstup na
standard HDR, zatímco je Timeline nastavena na standard SDR, v obou nastaveních RCM na
panelu Správa barev v panelu Správa barev se zobrazí zaškrtávací políčko „Použít odkaz 203 nitů
pro Rec.2100 HDR“ pro přemapování zvýraznění SDR na HDR v nastavení projektu a v zásuvném
modulu Color Space Transform Resolve FX

Zaškrtávací políčko „Použít odkaz 203 nitů pro Rec.2100 HDR“ v Resolve Color
Management pro odpovídající měřítko úrovní SDR do barevného prostoru HDR

Gamut Limiting, Restricting Values Within a Larger Gamut
(Omezení gamutu, omezení hodnot v rámci většího gamutu)

Tento ovládací prvek je viditelný pouze v případě, že je nabídka Předvolby řešení správy barev
nastavena na Vlastní nastavení. V rozvíjejícím se světě větších gamut pro distribuci je stále častější,
že specifikace dodávek specifikují výstup do velkého gamutu, jako je Rec. 2020, přesto vyžadují,
aby hodnoty obrazu byly omezeny na menší rozsah, jako je P3. To má umožnit doručení standardům
doručování „do budoucna“, a zároveň zabránit příliš vysokým hodnotám sytosti, které se nezobrazí
na spotřebitelských displejích, které nejsou schopny implementovat celý rozsah těchto standardů.
V tomto případě zvolíte větší gamut ve Output Color Space, ale pak zvolíte menší gamut v části
„Omezit výstupní gamut na“. Když toto provedete, všechny hodnoty obrazu, které spadají mimo
specifikovaný standard „Limit Output Gamut To“, budou pevně oříznuty. Výchozí nastavení je None.

Chcete-li omezit hodnoty obrazu ve větším gamutu, vyberte nastavení z nabídky Limit Output Gamut To
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Input DRT Tone Mapping
Tento ovládací prvek je viditelný pouze v případě, že je nabídka Resolve Color Management
nastavena na Custom Settings. RCM vždy transformovalo primární barvy různých formátů médií
tak, aby se ve sdíleném barevném prostoru Timeline navzájem shodovaly. V této aktualizované
verzi nabízí rozevírací nabídka Input DRT (Display Rendering Transform) celou řadu různých
možností umožňujících DaVinci Resolve automaticky tónovat mapování obrazových dat klipů SDR
a HDR, aby lépe odpovídaly jeden druhému, když se vejdou do aktuálně vybraný barevný prostor
Timeline. I když se každá možnost v detailech liší, jedná se o automatizované barevné transformace vstupu na Timeline, které provádějí následující:
– Log-encoded media nebo média využívající funkci přenosu 2,4 gama jsou mapována tak, aby
černý bod, střední tóny na 18% šedé a bílé odpovídaly úrovním médií HDR. Data zvýraznění
budou podle potřeby pečlivě roztažena, aby se zvýraznění všech klipů na Timeline, ať už SDR
nebo HDR, zacházelo podobně.
– Raw formáty jako BRAW, RED a ARRI RAW a média využívající přenosové funkce HDR jsou
minimálně mapovány podél rozsahu tonality HDR.
– All color transforms do barevného prostoru Timeline se provádějí bez ořezávání.
Cílem je distribuovat obrazová data každého klipu na Timeline, ať už jde o média SDR nebo HDR,
po podobném histogramu, se stíny, středními tóny a zvýrazněnými částmi rozloženými takovým
způsobem, aby se vytvořil snadnější výchozí bod pro gradování. Jedním z výsledků je, že grading
vytvořený pro jeden typ média většinou funguje dobře s jinými typy médií.
K dispozici jsou různé možnosti, kterými se řídí podrobnosti toho, jak je dosaženo této transformace vstupu do Timeline barevného prostoru. Všichni dělají totéž, ale mají různé výhody.
– None: Toto nastavení zakáže Mapování vstupních DRT tónů. Na převod barevného prostoru
Input do Timeline není vůbec použito mapování tónů, což má za následek jednoduché mapování 1: 1 na barevný prostor Timeline.
– Simple: Dobré mapování barevných transformací z HDR na SDR.
– Luminance Mapping: Stejné jako DaVinci, ale přesnější, když je vstupní barevný prostor všech
vašich médií v jednom standardním barevném prostoru, jako je Rec.709 nebo Rec. 2020.
– DaVinci: Tón této možnosti mapuje transformaci s plynulým odchodem jasu ve stínech a
světlech a řízenou desaturací hodnot obrazu ve velmi jasných a nejtmavších částech obrazu.
Toto nastavení je zvláště užitečné pro média z kamer s širokým gamutem a je dobrým nastavením pro míchání médií z různých fotoaparátů.
– Saturation Preserving: Tato možnost má plynulé sjíždění jasu ve stínech a světlech, ale dělá to
bez desaturace tmavých stínů a světlých partií, takže je to efektivní volba pro koloristy, kteří
rádi intenzivněji zesilují barvu. Protože však přesycení ve světlech snímku může vypadat
nepřirozeně, jsou vystaveny dva parametry, které poskytují určitou uživatelsky nastavitelnou
automatickou desaturaci.
– Sat. Rolloff Start: Umožňuje nastavit prahovou hodnotu v nits (cd / m2), při které se bude
zvedat sytost spolu s jasem světla. Začátek rolloffu.
– Sat. Rolloff Limit: Umožňuje nastavit prahovou hodnotu v nits (cd / m2), při které bude
obraz zcela desaturovaný.

Output DRT Tone Mapping
Tento ovládací prvek je viditelný pouze v případě, že je nnabídka Resolve Color Management
nastavena na Custom Settings. Aby bylo možné přizpůsobit pracovní toky, kde potřebujete transformovat jeden barevný prostor do jiného, který má dramaticky větší nebo menší gamut, byla
přidána další skupina nastavení, která mohou pomoci automatizovat expanzi nebo kontrakci
obrazových dat nezbytných k dosažení příjemného výsledku.
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Pomocí dostupných možností v rozevírací nabídce Výstup DRT se podle potřeby komprimují nebo
rozšíří vaše obrazová data během transformace Timeline na Output Color Space, kterou RCM
provádí při monitorování nebo vykreslování časové osy, aby se zajistilo, že konečný výsledek bude
buď ne oříznutí, nebo aby se zajistilo, že lépe využívá nový barevný prostor. Účelem není poskytnout
konečnou grading. Spíše to má poskytnout rychlejší výchozí bod, když to potřebujete, pro pokračování ve svém vlastním podrobnějším gradingu výsledku.
Zde je několik příkladů toho, k čemu lze použít ovládací prvky Gamut Mapping RCM:
1 Pokud pracujete s médii s vysokým dynamickým kódovanými v LOGu a výstup bude na
Rec.709, zapnutím funkce Gamut Mapping umožní RCM použít mapování sytosti a tónů, aby vám
poskytl okamžitě příjemnější obraz se zvýrazněním detailů, která nejsou oříznuta.
2 Pokud pracujete se standardním dynamickým rozsahem médií zakódovaných do protokolu a při
práci pracujete na výstupu do formátu HDR, zapnutím funkce Gamut Mapping umožní RCM
použít mapování sytosti a tónů k rozšíření zvýraznění obrazu na sílu HDR abychom vám poskytli
obraz s okamžitým vizuálním dopadem na HDR obrazovky.

(Před / Po) Gamut Mapping slouží k automatickému přizpůsobení
média s vysokým dynamickým rozsahem do Rec. 709 barevného prostoru

Rozevírací nabídka Output DRT (Display Rendering Transform) nabízí následující možnosti.
– None: Na převod Timeline na Output Color není vůbec použito mapování tónů, což má za

následek jednoduchý výstup 1: 1 bez použití měkkosti nebo rolloffu. Všechna obrazová data
mimo gamut budou oříznuta.

– Simple: Dobré mapování barevných transformací z HDR na SDR.
– Luminance Mapping: Stejné jako DaVinci, ale přesnější, když jsou všechna vaše média v jednom

standardním barevném prostoru, jako je Rec. 709 nebo Rec. 2020, nastaveno na Timeline a Output.

– DaVinci: Tón této možnosti mapuje váš výstup s plynulým přechodem jasu ve stínech a světlech

a řízenou desaturací hodnot obrazu ve velmi jasných a nejtmavších částech obrazu. Je navržen
tak, aby poskytoval plynulé, naturalistické zvýraznění a stíny při tlačení a tažení hodnot vašich
obrázků, aniž by bylo nutné provádět další nastavení. Toto nastavení je zvláště užitečné pro
média z kamer s širokým gamutem a je dobrým nastavením pro míchání médií z různých fotoaparátů.
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– Saturation Preserving: Tato možnost má plynulé úpravy jasu ve stínech a světlech, aby se
zabránilo ořezávání. Dělá to bez desaturace tmavých stínů a jasných světel, takže je to efektivní
volba pro koloristy, kteří chtějí mít barvy o něco silnější. Protože však nadměrná sytost ve zvýraznění obrazu může vypadat nepřirozeně, existují dva parametry, které poskytují určitou uživatelsky
nastavitelnou automatickou desaturaci.
– Sat. Rolloff Start: Umožňuje nastavit prahovou hodnotu v nits (cd / m2), při které se bude
zvyšovat sytost spolu s jasem světla. Začátek rolloffu.
– Sat. Rolloff Limit: Umožňuje nastavit prahovou hodnotu v nits (cd / m2), při které bude obraz
zcela desaturovaný. Konec zavádění.
– RED IPP2: Toto nastavení umožňuje použít mapování tónů RED IPP2 k výstupu do formátu SDR,
například Rec. 709; existují dvě nastavení, pomocí kterých lze zvolit, jak bude váš výstup tvarován.
– Output Tone Map: Umožňuje vybrat, jaký druh mapování tónů chcete použít pro svůj výstup.
Možnosti zahrnují: Žádný, Nízký, Střední a Vysoký.
– Highlight Roll Off: Umožňuje vybrat, jaký druh zvýraznění chcete použít, abyste zabránili
ořezávání. Možnosti zahrnují: None, Hard, Medium, Soft, and Very Soft (Žádný, Tvrdý,
Střední, Měkký a Velmi měkký).
– HDR peak nits: Posuvník vám umožňuje vybrat úroveň špičkové nity, na kterou chcete mapu
měnit. Výchozí hodnota je 10 000 nitů.

Use Inverse DRT for SDR to HDR Conversion
(Pro převod SDR na HDR použijte inverzní DRT)

Tento ovládací prvek je viditelný pouze v případě, že je nabídka Předvolby řešení správy barev
nastavena na Custom Settings. Transformace renderingu zařízení (DRT) se obvykle používá při
převodu média s vysokým dynamickým rozsahem na standardní barevný prostor / mastering nižšího
dynamického rozsahu. Nastavení barevné transformace z SDR na HDR je tedy „inverzní“ operací k
rozšíření dynamického rozsahu média SDR na standardy HDR. Funguje to tak, že úrovně na 100
nitech jsou mapovány na maximální hodnotu nastavenou pro parametr Timeline Working Luminance
a všechny ostatní úrovně obrazu jsou strategicky mapovány tónem, aby vám poskytly dobrý výchozí
bod pro klasifikaci médií SDR do programu HDR .
Toto nastavení má také sekundární použití. Je-li toto nastavení zapnuto, můžete odesílat Rec. 709
klipů s barvou, která je identická se vstupem, bez zvýraznění u komprese.
POZNÁMKA: Zapnutí možnosti „Použít inverzní DRT pro převod SDR na HDR“ může v
importovaných médiích SDR s velkými plochými plochami jasných barev přehnaně rušit.

Color Space Aware Grading Tools

(Nástroje pro grading z informací o barevného prostoru)
V DaVinci Resolve verze 17, jak Resolve Color Management, tak ACES, umožňují paletám „vědomým
si barevného prostoru“, jako je nová paleta HDR, mít ovládací prvky, které se budou cítit konzistentně,
bez ohledu na to, z jakého barevného prostoru je původní médium, nebo z jaké je Timeline Color
Space používáte.
Ostatní palety, například palety Kvalifikátor a Křivky, si uvědomují barevný prostor, když zapnete
zaškrtávací políčko „Použít nástroje pro třídění podle barevného prostoru“ na panelu Správa barev v
Nastavení projektu (toto je ve výchozím nastavení zapnuto). Pokud používáte nástroje pro třídění s
vědomím barevného prostoru, neměli byste zapnout režim HDR pro uzel, na kterém pracujete.
– V případě palety Kvalifikace to umožňuje Kvalifikátorům vytvářet vysoce kvalitní klíče, jak byste
očekávali, bez ohledu na to, jaký je barevný prostor původního média nebo jaký barevný prostor
časové osy používáte.
– V případě palety Křivky to umožňuje, aby celkový rozsah každé křivky lépe odpovídal celkovému
rozsahu dat aktuálního klipu, což usnadňuje a specifikuje úpravy křivek.
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POZNÁMKA: Tento ovládací prvek je viditelný pouze v případě, že je nabídka Resolve
Color Management presets nastavena na Custom Settings.

Apply Resize Transformations In
(Použití změny rozlišení v)

Pokud používáte Resolve Color Management, je na panelu Color Management k dispozici nové
nastavení projektu „Apply Resize Transformations In“, zatímco v nabídce předvolby Color
Management je nastaveno Custom Settings. Toto nastavení umožňuje vybrat, který barevný
prostor se použije pro operace změny velikosti. Obvykle se změna velikosti provádí v lineárním
provedení, ale určité speciální pracovní postupy mají prospěch z provedení změny velikosti v
jiných barevných prostorech, takže tato možnost vám umožní vybrat, která je nejlepší. Dostupné možnosti jsou:
– Timeline: Používá barevný prostor časové osy k provádění všech operací změny velikosti.
– Log: Pro změnu velikosti použije Log Color Space. Dobré pro zabránění vzniku artefaktů u
některých vysoce kontrastních obrázků, jako jsou titulky a hvězdná pole.
– Linear: Obvykle poskytuje nejlepší výsledky u většiny médií SDR.
– Linear Mapped: Obvykle poskytuje nejlepší výsledky u většiny médií HDR.
– Gamma: Poskytnuto pro případ, že byste tuto možnost potřebovali.
– Gamma Mapped: Obvykle poskytuje nejlepší výsledky při míchání médií SDR se širokým
gamutem a médii kódovaným logem na stejné časové ose.

Graphics White Level (Úroveň bílé v grafice)
Nastavení „Graphics white level“ umožňuje definovat sdílenou maximální úroveň v nits (cd /
m2) pro titulky, generátory a vybrané efekty generující barvy. Změna tohoto nastavení vám
umožní změnit maximální úroveň všech titulků generovaných DaVinci Resolve, grafiky generátoru a efektů najednou, aby vyhovovaly různým požadavkům na mastering a výstup.

Display HDR On Viewers If Available
(Zobrazit HDR na monitorech, pokud to umí)

Zaškrtněte toto políčko, pokud jsou monitory vašeho počítače a operační systém schopné
pojmout HDR displej. To umožňuje divákům zobrazovat skutečné HDR podle možností monitoru vašeho počítače.

HDR Mastering Is For
(K dispozici pouze ve verzi Studio)

Pokud máte video rozhraní DeckLink 4K Extreme 12G nebo UltraStudio 4K Extreme, pak může
DaVinci Resolve 12.5 a vyšší vydávat metadata potřebná pro správné zobrazení video signálů
HDR na zobrazovací zařízení pomocí HDMI 2.0a, když zapnete možnost „Enable HDR metadata over HDMI ”v Master Project Settings.

Možnost Povolit metadata HDR přes HDMI v Master
Project Settings umožňuje výstup HDR přes HDMI 2.0a.

Pokud tak učiníte, nastavení v panelu Color Management v části Project Settings „HDR mastering is for X“ vám umožní určit výstup v nits, do kterého se vloží jako metadata do výstupu
HDMI, aby se zobrazoval ve správné interpretaci. Zadaný výstup by měl odpovídat očekávání
vašeho displeje.
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Nastavení „HDR mastering je pro“ vám umožní vložit
metadata pro výstup HDR přes HDMI 2.0a.

Resolve Color Management and the Fusion Page
(Řešení správy barev pro Fusion)

Povolení RCM také umožňuje stránce Fusion automaticky zpracovat barvu klipů. Výstup obrázků
uzly MediaIn se automaticky převede na lineární barevný prostor, což je upřednostňovaný barevný
prostor, který umožňuje provádět vysoce kvalitní operace úprav. Nastavením nabídky LUT každého
Vieweru na stránce Fusion na Managed zajistíte, že se díváte na obrázek v Rec. 709, takže obrázek
vypadá správně pro umělce, i když skutečně pracují v lineárním barevném prostoru. Každý uzel
MediaOut poté převede obraz zpět do barevného prostoru časové osy pro předání na stránku Color.
Když je RCM vypnuto, musíte na stránce Fusion spravovat barvu ručně, buď pomocí nastavení
Source Color Space a Source Gamma Space každého uzlu MediaIn, nebo pomocí uzlů CineonLog
nebo FileLUT ve stromu uzlů.
Další informace o tom, jak správa barev ovlivňuje stránku Fusion a proč je pro kompozici vhodnější
lineární barevný prostor, najdete v kapitole 77, „Controlling Image Processing and Resolution“.

Ability to Bypass Color Management Per Clip
(Možnost obejít správu barev pro klip)

Když kliknete pravým tlačítkem na klip na časové ose miniatur na stránce Color, zobrazí se pod
podnabídkami Input Color Space a Input Gamma nastavení „Bypass Color Management“, které vám
umožní identifikovat barevné charakteristiky klipu. Výběr této možnosti tak, aby se zobrazila zaškrtnutá, vám umožní zcela vyloučit tento klip ze správy barev v případě, že chcete tento klip ručně
spravovat pomocí LUT, nodou Color Space Transform nebo jednoduše provedením ručních úprav.

Možnost Vynechat správu barev pro klipy v
kontextové nabídce Thumbnail Timeline

Exporting Color Space Information to QuickTime Files
(Export informací o barevném prostoru do souborů QuickTime)

Pokud vykreslíte soubory QuickTime ze stránky Doručit, budou značky barevného prostoru vloženy
do každého souboru na základě buď barevného prostoru Timeline (pokud je zakázáno Resolve
Color Management), nebo výstupního barevného prostoru (pokud je povoleno Resolve Color Management). Dvě nastavení v Advanced Settings z Render Settings vám umožňují zvolit, jak budou do
vašeho výstupu vložena metadata barevného prostoru pro podporované formáty médií, „Color
Space Tag“ a „Gamma Tag“. Výchozí nastavení je „Same as Project“ který bude odpovídat výstupnímu barevnému prostoru aktuálně vybranému v nastavení projektu.
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Další informace o tom, jak správa barev ovlivňuje stránku Fusion a proč je pro kompozici
vhodnější lineární barevný prostor, najdete v kapitole 67, „Controlling Image Processing and
Resolution“.

Exporting Color Space Information to QuickTime Files
(Export informací o barevném prostoru do souborů QuickTime)

Pokud vyrenderujete soubory QuickTime ze stránky Deliver, budou značky barevného
prostoru vloženy do každého souboru na základě buď barevného prostoru časové osy
(pokud je zakázáno Resolve Color Management), nebo výstupního barevného prostoru
(pokud je povoleno Resolve Color Management). Budou zapsány následující značky, pokud
jsou aktuálně vybrané:
REC 709
REC 2020
REC 2021
CIE XYZ
P3DCI
P3D60

Color Management Using ACES
(Správa barev pomocí ACES)

Barevný prostor ACES (Academy Color Encoding Specification) byl navržen tak, aby se
správa barev podle scény stala realitou pro špičkové pracovní postupy digitálního kina.
ACES také usnadňuje extrakci vysoce přesných obrazových dat se širokou šířkou ze surových formátů fotoaparátů, aby byla zachována vysoce kvalitní obrazová data ze sběru
prostřednictvím procesu gradace barev a aby byla na výstup vysílána vysoce kvalitní data
pro sledování vysílání, film tisk nebo kódování digitálního kina.
Zjednodušení fungování ACES spočívá v tom, že každá kamera a akviziční zařízení se
vyznačují vytvořením IDT (Input Device Transform), který určuje, jak se média z tohoto
zařízení převádějí do barevného prostoru ACES. Gamut ACES byl navržen tak, aby byl
dostatečně velký, aby zahrnoval veškeré viditelné světlo, s více než 25 zastávkami zeměpisné šířky expozice. Tímto způsobem byl ACES navržen tak, aby byl odolný vůči budoucnosti,
s přihlédnutím k pokrokům v zachycování a distribuci obrazu.
Mezitím se RRT (Reference Rendering Transform) používá k transformaci dat poskytovaných IDT každého obrazového formátu na standardizovaná, vysoce přesná obrazová data s
velkou šířkou, která se zase zpracovávají pomocí ODT (Output Device Transform). Různá
nastavení ODT odpovídají každému standardu monitorování a výstupu a popisují, jak přesně
převést data v barevném prostoru ACES na gamut daného displeje, aby co nejpřesněji
představoval obraz v každé situaci. RRT a ODT vždy spolupracují.

Image
Data

IDT

Encode ACES to
ACEScc / ACEScct

DaVinci Image
Processing

ODT

Monitoring

Decode ACEScc / ACEScct
back to ACES

RRT

Disable
ODT for
Deliver
page
Output

ACES signal and processing flow
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Použitím barevného prostoru ACES a zadáním IDT a ODT můžete přijímat média z
jakéhokoli zařízení pro snímání, klasifikovat je pomocí kalibrovaného displeje, odesílat je
na libovolné místo určení a zachovat věrnost barev odstupňovaného obrazu.

Setting Up ACES in the Project Settings Window
(Nastavení ACES v okně Project Settings Window)

V rozevíracím seznamu Color Science na panelu Color Management v nastavení projektu
jsou k dispozici čtyři parametry, které vám umožňují nastavit DaVinci Resolve tak, aby
používal pracovní postup ACES:
Nauka o barvách je: Pomocí této rozevírací nabídky můžete vybrat buď DaVinci ACES,
nebo DaVinci ACEScc nauka o barvách, která umožňuje zpracování ACES v rámci
DaVinci Resolve.
- ACEScc: Vyberte DaVinci ACEScc color science a použijte standardní kódování protokolu Cineon na data ACES před tím, než budou zpracována programem DaVinci Resolve. Toto dobře definované společné kódování umožňuje použití hodnot ASC CDL napříč
systémy, které používají stejné kódování ACEScc. Po zpracování se použije zpětné
kódování za účelem výstupu ACES lineárních dat.
- ACEScct: Variace ACEScc, která přidává roll-off na špičce obrazu, který se liší od
kódování ACEScc, aby se operace výtahu korekce barev „cítily“ více jako u skenování
filmu a obrázků kódovaných LogC, což usnadňuje zvyšování nejtemnějších hodnot
obrazu a získávání mléčných stínů, což je s ACEScc obtížné. Po zpracování se použije
zpětné kódování za účelem výstupu ACES lineárních dat.
Verze ACES: Pokud jste si vybrali jednu z možností nauky o barvách ACES, bude k
dispozici tato rozevírací nabídka, která vám umožní vybrat, kterou verzi ACES chcete
použít. Od verze DaVinci Resolve 15 si můžete vybrat z ACES 1.0.3 nebo ACES 1.1
(nejnovější verze).
Transformace vstupního zařízení ACES: Tato rozevírací nabídka vám umožňuje vybrat,
které IDT (Transformace vstupního zařízení) se má použít pro používaný dominantní
formát média. DaVinci Resolve aktuálně podporuje následující IDT:
- ACEScc / ACEScct / ACEScg: Standardizované transformace pro každý z těchto
standardů ACES.
- ADX (10 nebo 16): 10bitové nebo 16bitové celočíselné transformace kódování hustoty
filmu určené k použití, pokud pracujete se skenováním filmu, které bylo původně zakódováno v pracovním postupu ACES.
Tato transformace je navržena tak, aby udržovala rozdíly ve vzhledu mezi různými zásobami filmu.
- ALEXA: Nastavení správy barev pro všechny fotoaparáty ARRI ALEXA.
- BMD Film / 4K / 4,6K: Nastavení správy barev pro fotoaparáty Blackmagic Design.
- Canon 1D / 5D / 7D / C200 / C300 / C300MkII / C500 / C700: Nastavení správy barev
pro fotoaparáty Canon.
- DCDM: Tento IDT transformuje média kódovaná X’Y’Z’ s gama 2,6.
- DCDM (P3D65 Limited): Toto IDT transformuje média kódovaná X’Y’Z’ s gama 2,6,
konkrétně pevně ořezaná na gamut P3 s bílým bodem D65.
- Kombinace DRAGONcolor / 2 a REDgamma3 / 4 / REDlogFilm: Pro starší pracovní
postupy RED jsou k dispozici různé kombinace nastavení DRAGONcolor, REDgamma a
REDlogFilm.
- P3-D60: Transformuje obrazová data s kódováním RGB pomocí bílého bodu D60,
určeného ke sledování na displeji kompatibilním s P3 pomocí bílého bodu D60.
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– P3– D65: Transformuje obrazová data kódovaná RGB s bílým bodem D65; určené pro
monitorování s displejem kompatibilním s P3 pomocí bílého bodu D65.
– P3– D65 (D60 sim.): Transformuje obrazová data kódovaná RGB s bílým bodem D65; určené
k simulaci monitorování s displejem kompatibilním s P3 pomocí bílého bodu D60 na displeji s
D65.
– P3– D65 ST2084 (108/1000/2000/4000 nitů): Transformuje obraz, který je kompatibilní s
barevným gamutem P3, pomocí tónové křivky standardu SMPTE PQ (ST.2084) pro postprodukci s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K dispozici jsou tři nastavení pro čtyři různé
rozsahy špičkového jasu; který z nich je vhodné použít, závisí na maximální úrovni bílé displeje použitého k vytvoření média. Předběžné standardy existují pro HDR displeje se špičkovou
svítivostí při 1000 nitech, 2000 nitech a 4000 nitech. Pro laserovou projekci Kodak je k dispozici nastavení 108 nitů.
– P3– D65: Transformuje obrazová data s kódováním RGB pomocí bílého bodu D65, určeného
pro monitorování na displeji kompatibilním s P3 pomocí bílého bodu D65.
– P3– D65 ST2084 (1000/2000/4000 nitů): Transformuje obraz, který je kompatibilní s barevným gamutem P3, pomocí tónové křivky standardu SMPTE PQ (ST.2084) pro postprodukci s
vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K dispozici jsou tři nastavení pro tři různé rozsahy
špičkového jasu; který z nich je vhodné použít, závisí na maximální úrovni bílé displeje použitého k vytvoření média. Předběžné standardy existují pro HDR displeje se špičkovou svítivostí
při 1000 nitech, 2000 nitech a 4000 nitech.
– P3– DCI (D60 sim.): Produkuje výstup, který je speciálně určen pro výstup na DCI projektoru
s bílým bodem D60. Na jiných zobrazovacích zařízeních, která nejsou nastavena na zobrazení
DCI, může tento výstup vypadat purpurově.
– P3– DCI (D65 sim.): Produkuje výstup, který je speciálně určen pro výstup na DCI projektoru
s bílým bodem D65. Na jiných zobrazovacích zařízeních, která nejsou nastavena na zobrazení
DCI, může tento výstup vypadat purpurově.
– Panasonic V35: Nastavení správy barev pro každý uvedený fotoaparát.
– Rec.2020: Toto IDT transformuje média vytvořená pomocí standardu širokého spektra pro
spotřebitelskou a rozhlasovou televizi.
– Rec.2020 ST2084 (1000/2000/4000 nitů): Toto IDT transformuje média vytvořená v rámci
širokého gamutového standardu pro spotřebitelskou a rozhlasovou televizi pomocí tónové
křivky SMPTE standardu PQ (ST.2084) pro High Dynamic Range (HDR) post produkce. Tři
nastavení poskytovaná televizorům HDR s různými schopnostmi špičkové svítivosti.
– Rec.2020 HLG (1000 nitů): Toto IDT transformuje média v rámci širokého gamutového
standardu pro spotřebitelskou a rozhlasovou televizi a používá standardní tónovou křivku
Hybrid Log– Gamma (HLG) pro postprodukci s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). U
televizorů HDR se špičkovým jasem při 1000 nitech je k dispozici jediné nastavení.
– Rec.709 (Camera): A depreited legacy IDT for Rec. 709, které je zahrnuto pro zpětnou
kompatibilitu. Převádí zdrojová data na lineární na základě Rec. 709 a transformuje výsledek
na ACES, ale i když je tato transformace technicky správná, po převodu pomocí odpovídající
ODT nemusí být nutně příjemná. Z tohoto důvodu se akademie aktualizovala na následující
Rec. 709 IDT, což je inverzní hodnota k Rec.709 ODT.
– Rec.709: Standardní transformace navržená pro přesun médií v Rec. 709 barevného prostoru
do barevného prostoru ACES. Tato možnost se používá pro jakýkoli jiný typ souboru, který lze
importovat, například ProRes z Final Cut Pro, DNxHD z Media Composer a jakýkoli mediální
soubor zachycený z pásky.
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– Rec.709 (D60 sim.): Standardní transformace navržená pro přesun médií v Rec. 709
barevný prostor s bílým bodem D60 do barevného prostoru ACES.
– Kombinace REDColor2 / 3/4 / REDGamma3 / 4 / REDLogFilm: Pro starší pracovní
postupy RED jsou k dispozici různé kombinace nastavení REDcolor, REDgamma a
REDlogFilm.
– RWGLog3G10: Standardizovaná transformace barevného kanálu RED IPP2 pro všechna média RED kamery.
Pokud pracujete na projektu, který kombinuje formáty médií, které vyžadují různé IDT, můžete
ke klipům přiřadit různé IDT pomocí kontextové nabídky Mediální fond nebo pomocí okna
Atributy klipu, které je přístupné také prostřednictvím kontextové nabídky Mediální fond.
Transformace výstupního zařízení ACES: Tato rozevírací nabídka umožňuje vybrat ODT
(Transformace výstupního zařízení), pomocí které lze transformovat obrazová data pro
monitorování na kalibrovaném displeji a při exportu časové osy na stránce Doručit. Můžete
si vybrat z následujících možností:
– ADX (10 a 16): Standardizovaný ODT určený pro média určená pro filmový výstup. Dvě
nastavení umožňují 10bitový a 16bitový výstup. Tento ODT není určen k monitorování.
– DCDM: Tento ODT exportuje média kódovaná X’Y’Z’ s gama 2,6 určená k předání
aplikacím, které tyto údaje překódují a vytvoří DCP (balíček digitálního kina) pro distribuci
digitálního kina. To lze zobrazit pomocí projektoru podporujícího XYZ.
– DCDM (P3D60 Limited): Výstup signálu P3 s omezeným signálem s bílým bodem D60.
– DCDM (P3D65 Limited): Výstup P3 s omezeným signálem s bílým bodem D65.
– P3 D60: Výstup obrazových dat kódovaných RGB s bílým bodem D60; určené pro
monitorování s displejem kompatibilním s P3 pomocí bílého bodu D60.
– P3 D65: Výstup obrazových dat kódovaných RGB s bílým bodem D66; určené pro
monitorování s displejem kompatibilním s P3 pomocí bílého bodu D66.
– P3 D65 (D60 sim.): Výstup obrazových dat kódovaných RGB pro simulaci monitorování
na displeji kompatibilním s P3 pomocí bílého bodu D60 na displeji s bílým bodem D65.
– P3 D65 (Rec.709 Limited): Výstup obrazových dat kódovaných RGB s bílým bodem D65
v gamutu P3, který je tvrdě omezen na barevný rozsah Rec.709.
– P3 D65 ST2084 (108/1000/2000/4000 nitů): Výstup obrazu, který je kompatibilní s
barevným gamutem P3, pomocí standardní SMPTE PQ tónové křivky pro postprodukci s
vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K dispozici jsou tři nastavení pro tři různé
rozsahy špičkového jasu; který z nich je vhodné použít, závisí na maximální úrovni bílé
displeje. Předběžné standardy existují pro HDR displeje se špičkovou svítivostí při 1000
nitech, 2000 nitech a 4000 nitech. K dispozici je nastavení 108 nitů pro simulaci signálu
HDR zachyceného v rozsahu SDR.
– P3 DCI (D60 sim.): Výstup obrazových dat P3 kódovaných RGB, která se na projektoru
DCI s bílým bodem DCI zobrazují, jako by byla u bílého bodu D60.
– P3 DCI (D65 sim.): Transformuje obrazová data kódovaná RGB s bílým bodem D61
(standard masteringu DCI), který se jeví jako s bílým bodem D65.
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– P3– D65 ST2084 (1000/2000/4000 nitů): Transformuje obraz, který je kompatibilní s barevným gamutem P3, pomocí tónové křivky standardu SMPTE PQ (ST.2084) pro postprodukci s
vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K dispozici jsou tři nastavení pro tři různé rozsahy
špičkového jasu; který z nich je vhodné použít, závisí na maximální úrovni bílé displeje
použitého k vytvoření média. Předběžné standardy existují pro HDR displeje se špičkovou
svítivostí při 1000 nitech, 2000 nitech a 4000 nitech.
– Rec.2020: Tento ODT je pro kompatibilitu s celou řadou tohoto širokého gamutového
standardu pro spotřebitelskou a rozhlasovou televizi.
– Rec.2020 (P3D65 Limited): Na výstupu tohoto P3D65 omezeného signálu v rámci tohoto
standardu widegamut pro spotřebitelskou a rozhlasovou televizi.
– Rec.2020 (Rec.709 Limited): Výstup tohoto signálu Rec.709 s omezeným přístupem v
rámci tohoto standardu widegamut pro spotřebitelskou a rozhlasovou televizi.
– Rec.2020 HLG: Výstup celého gamutu Rec.2020 do standardu Hybrid Log– Gamma pro
HDR.
– Rec.2020 HLG (1000 nitů, P3D65 omezeno): Výstup 1000 nit, P3D65 omezený signál v
rámci gamutu Rec.2020 a standardu Hybrid Log– Gamma pro HDR.
– Rec.2020 ST2084 (1000/2000/4000 nits): Tato ODT transformuje média vytvořená v rámci
širokého gamutového standardu pro spotřebitelskou a rozhlasovou televizi pomocí tónové
křivky SMPTE standard PQ (ST.2084) pro High Dynamic Range (HDR) post produkce. Pro
televizory HDR s různými schopnostmi špičkové svítivosti jsou k dispozici tři nastavení.
– Rec.2020 ST2084 (1000/2000/4000 nits, P3D65 Limited): Tato ODT transformuje média v
rámci standardu širokého gamutu pro spotřebitelskou a rozhlasovou televizi, ale s pevným
ořezáváním na hranici gamutu P3 pro televizory, které jsou menší rozsah P3 pro digitální
kino; také používá tónovou křivku standardu SMPTE PQ (ST.2084) pro postprodukci s
vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Pro televizory HDR s různými schopnostmi špičkové
svítivosti jsou k dispozici tři nastavení.
– Rec.709: Tento ODT se používá pro standardní monitorování a výstupy pro TV.
– Rec.709 (D60 Sim): Standardní transformace navržená pro přesun médií v Rec. 709
barevný prostor s bílým bodem D60 do barevného prostoru ACES.
– sRGB: Standardizovaná transformace určená pro média vytvořená pro počítačové zobrazení ve spotřebitelském prostředí.
– sRGB (D60 Sim.): Standardizovaný ODT určený pro média určená pro počítačové zobrazení ve spotřebitelském prostředí. Vhodné pro sledování při klasifikaci programů určených pro
web.
– ACEScc / ACEScct / ACEScg: Standardizované transformace pro každý z těchto standardů
ACES.
Při práci v ACES musíte ručně vybrat ODT, který odpovídá vašemu pracovnímu postupu a nastavení místnosti.
Zpracovat uzly LUT v: Tato rozevírací nabídka vám umožňuje zvolit, jak chcete zpracovat
CLF LUT, které se přidávají do uzlů ve vašich hodnoceních při práci v ACES, například Look
LUTs v pracovních postupech on– set nebo VFX. Existují dvě možnosti: Časová osa ACEScc
AP1 (výchozí) a ACES AP0 Lineární.
– ACEScc AP1: Pro LUT, které byly navrženy tak, aby využívaly specifický rozsah dat
ACEScc pomocí primárních souřadnic AP1.
– ACES AP0: Pro LUT, které byly navrženy pro normální data ACES od 65504 do – 65504
hodnot s plovoucí desetinnou čárkou.
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POZNÁMKA: Třídy ACES vyžadují CLF LUT, které byly speciálně vytvořeny pro
pracovní postupy ACES. Chcete-li použít běžnou LUT v rámci hodnocení,
musíte provést transformaci barevného prostoru, abyste převedli obraz z ACES
na jakýkoli prostor, ve kterém byl LUT navržen, aby fungoval, a poté další
transformaci barevného prostoru a převést obrázek zpět na ACES; tento

Počáteční stav klipy při práci v ACES Nebojte se, pokud se počáteční stav každého
obrazového souboru objeví jinak, než jaký byl původně sledován při natáčení. Důležité je,
že pokud bylo původní médium fotoaparátu dobře exponováno, IDT použitý v režimu ACES
si zachová maximální množství obrazových dat a poskytne maximální dostupnou šířku pro
gradaci, bez ohledu na to, jak se obrázek původně na časové ose objeví.

Tips for Rendering Out of an ACES Project
(Tipy pro Rendering z projektu ACES)

Při výběru výstupního formátu na stránce Deliver page mějte na paměti následující:
Pokud dodáváte upravovaná média pro vysílání, nastavte ACES Output Device
Transform na Rec. 709, pak můžete výstup na jakýkoli formát média, který je vhodný
pro váš pracovní postup.
Když renderujete upravované mediální soubory do jiného zařízení s podporou ACES
pomocí ODC DCDM nebo ADX, měli byste zvolit formát OpenEXR RGB Half (nekomprimovaný) v Render Settings a nastavit Transformaci výstupního zařízení ACES na„
No Output Device Transform."
Když renderujete média pro dlouhodobou archivaci, měli byste zvolit OpenEXR RGB
Half (nekomprimovaný) formát v Render Settings a nastavit Transformaci výstupního
zařízení ACES na„ No Output Device Transform. “
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