
Oprogramowanie Palette Master do zarządzania kolorami
Przewodnik użytkownika
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Własne oprogramowanie do kalibracji

Opracowane we współpracy z czołowymi specjalistami od kalibracji kolorów z X-Rite, oprogramowanie 

Palette Master upraszcza kalibrację i niezawodnie zapewnia precyzyjne kolory. Programu Palette Master 

można użyć do dostrajania silników kolorów w monitorach; zapewnia także pełną obsługę kolorymetru 

X-Rite. Gwarantując niezawodną kalibrację w przeciągu kilku minut, Palette Master pozwala również 

zapewnić zadowalające rezultaty, które spełniają a wręcz wykraczają ponad Twoje oczekiwania.

UWAGA: Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. Efekt może się różnić w zależności od zakupionego modelu.

Uruchamianie Palette MasterI.

Dla systemu Windows Dla komputerów Mac
Kliknij dwukrotnie ikonę Kliknij dwukrotnie ikonę w doku

 X Sprawdź, czy przewód USB jest podłączony zarówno do monitora jak i do komputera.

 X Sprawdź, czy kolorymetr jest podłączony do gniazda USB monitora.

PODŁĄCZANIE KOLORYMETRU

USB

WEJŚCIE PC

USB

Uruchamianie Palette Master
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W trybie podstawowym iII.

 X Kliknij polecenie „Display Profiling” (Profilowanie ekranu), aby rozpocząć proces kalibracji.

 X Wybierz monitor BenQ, który chcesz skalibrować w pierwszej kolejności, a następnie wybierz niezbędne 

„Ustawienie wstępne”.

 X Tylko dla doświadczonych użytkowników:

Możesz dostosować opcję „RGB Primaries” (Podstawowe RGB) zmieniając wartości (x,y) lub (u’,v’) oraz w 

zależności od potrzeby dostosować poziomy opcji „Luminance” (Luminancja), „White Point” (Punkt bieli) oraz 

„Gamma” (Gamma).  Po zakończeniu kliknij przycisk „Next” (Dalej), aby kontynuować.

W trybie podstawowym
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W trybie podstawowym iiII.

 X Wybierz cel „Calibration 1” (Kalibracja 1) lub „Calibration 2” (Kalibracja 2), aby zapisać wynik 

kalibracji w monitorze, a następnie kliknij polecenie „Start Measurement” (Rozpocznij pomiar), 

aby skalibrować monitor.

 X Przed skalibrowaniem odchyl monitor, aby zapewnić dokładne podczepienie kolorymetru do 

monitora. 

KALIBRACJA

Krok 1 Krok 2

W trybie podstawowym
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 X Po zakończeniu kalibracji zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij „Next” (Dalej), aby zapisać wyniki 

kalibracji.

 X Dwa kroki do zapisania profilu ICC:

1. Wpisz nazwę, aby utworzyć i zapisać profil ICC w komputerze.

2. Kliknij przycisk, aby zacząć budować profil ICC.

W trybie podstawowym
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W trybie podstawowym iiII.

 X Po zapisaniu pliku ICC możesz użyć funkcji „Compare profile” (Porównaj profil), aby sprawdzić efekt przed i po.

W trybie podstawowym
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W trybie zaawansowanym iIII.

 X Kliknij polecenie „Profiling” (Profilowanie).

 X Wybierz żądaną wartość opcji „RGB Primaries” (Podstawowe RGB) i „Luminance” (Luminancja).

 X Tylko dla doświadczonych użytkowników:

Możesz dostosować opcję „RGB Primaries” (Podstawowe RGB) zmieniając wartości (x,y) lub (u’,v’) oraz 

dostosować poziom opcji „Luminance” (Luminancja), dokonując pomiaru środowiska, aby uzyskać dokładniejszą 

liczbę. Wybierając niestandardową opcję „RGB Primaries” (Podstawowe RGB) możesz także w zależności od 

potrzeby dostosować poziomy „White Point” (Punkt bieli) oraz „Gamma” (Gamma). Po zakończeniu kliknij 

przycisk „Next” (Dalej), aby kontynuować.

W trybie zaawansowanym
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Tutaj używamy wartości i1 pro jako przykładu ilustrującego sposób dostosowywania wartości „Luminance” 

(Luminancja) poprzez pomiar środowiska:

1. Kliknij polecenie „Kalibruj” 

(Calibrate).

2. Postępuj zgodnie z wykresem na 

ekranie.

3. Poczekaj na zakończenie kalibracji.

4. Kliknij polecenie „Measure” 

(Zmierz).

5. Postępuj zgodnie z wykresem na 

ekranie.

6. Poczekaj na zakończenie pomiaru.

 X Kliknij polecenie „Save As” (Zapisz jako), aby zapisać wyniki pomiaru. Zapisane dane będzie można później 

wykorzystać. 

W trybie zaawansowanym
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W trybie zaawansowanym

 X Nadaj nazwę plikowi pomiaru.

 X Kliknij „OK”. 

 X Kliknij polecenie „Use luminance from white point measurements” (Użyj luminancji z pomiarów punktu bieli).

 X Kliknij „Next” (Dalej).



09

W trybie zaawansowanym iiIII.

 X Możesz zmienić rodzaj profilu ICC, którego chcesz użyć, ale zalecane jest ustawienie domyślne (ICC V4). 

1. Wybierz polecenie „Patch set” (Ustawienie plamy).

2. Ustaw „Patch set size” (Rozmiar plamy) zgodnie z wymogami.

3. Większy rozmiar zwykle zapewnia większą dokładność, ale pomiar wymaga więcej czasu.

4. Możesz dodać określone wartości docelowe Pantone, aby wynik kalibracji dla danego projektu był dokładny.

5. Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk „Next” (Dalej).

W trybie zaawansowanym
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 X Wybierz cel „Calibration 1” (Kalibracja 1) lub „Calibration 2” (Kalibracja 2), aby zapisać wynik 

kalibracji w monitorze, a następnie kliknij polecenie „Start Measurement” (Rozpocznij pomiar), 

aby skalibrować monitor.

 X Przed skalibrowaniem odchyl monitor, aby zapewnić dokładne podczepienie kolorymetru do 

monitora.

KALIBRACJA

Krok 1 Krok 2

W trybie zaawansowanym
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W trybie zaawansowanym iiIII.

 X Po zakończeniu kalibracji zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij „Next” (Dalej), aby zapisać wyniki 

kalibracji.

 X Dwa kroki do zapisania profilu ICC:

1. Wpisz nazwę, aby utworzyć i zapisać profil ICC w komputerze.

2. Kliknij przycisk, aby zacząć budować profil ICC.

W trybie zaawansowanym

1

2
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 X Po zapisaniu pliku ICC możesz użyć funkcji „Compare profile” (Porównaj profil), aby sprawdzić efekt przed i po.

W trybie zaawansowanym
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Raport QAIV.

 X Kliknij opcję „Quality” (Jakość).

 X Wybierz spośród szeregu wstępnie zdefiniowanych standardów i użyj ich jako wartości docelowych, aby 

sprawdzić swój monitor.

 X Kliknij „Next” (Dalej) oraz „Start Measurement” (Rozpocznij pomiar).

Raport QA
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 X Po dokonaniu pomiaru wyświetlany jest raport informujący, czy monitor zaliczył próbę oraz wyświetlający 

wartość Delta E dla każdego koloru standardowego. W zależności od potrzeby można wybrać wartość Delta E 

1976 lub 2000.

Raport QA
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JednorodnośćV.

 X Kliknij opcję „Uniformity” (Jednorodność).

 X Można użyć domyślnej wartości docelowej pomiaru 3x3 lub bardziej precyzyjnej wartości docelowej 5x5.

 X Kliknij „Next” (Dalej) oraz „Start Measurement” (Rozpocznij pomiar).

Jednorodność
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 X Zmień poziomy szarości - 63/128/255, aby w zależności od potrzeb przeprowadzić dalsze sprawdzenie.

Jednorodność
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Zaawansowany edytor kalibracjiVI.

Tej funkcji można używać, aby dostroić odcień lub nasycenie jednej konkretnej barwy.

 X Kliknij opcję „Advanced Calibration Editor” (Zaawansowany edytor kalibracji).

 X Wybierz monitor BenQ oraz tryb kalibracji, który chcesz dostroić, a następnie oprogramowanie wczyta 

powiązane informacje o kolorach.

Zaawansowany edytor kalibracji
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 X Po dostrojeniu odcienia i nasycenia kliknij „Done” (Gotowe), aby zapisać wynik.

Zaawansowany edytor kalibracji
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Wczytaj kalibracjęVII.

Ta funkcja umożliwia wczytanie wykonanego wcześniej profilu kalibracji do monitora i zapisanie czasu 

ponownej kalibracji.

UWAGA: Wydajność kolorów może różnić się od wydajności uzyskanej w czasie tworzenia profilu z powodu zmian stanu 

monitora.

 X Kliknij polecenie „Load Calibration” (Wczytaj kalibrację).

 X Wybierz monitor BenQ oraz tryb kalibracji, a także profil kalibracji którego chcesz użyć, a następnie 

oprogramowanie wczyta powiązane informacje o kolorach. Po potwierdzeniu kliknij polecenie „Load Calibration” 

(Wczytaj kalibrację), aby wczytać profil.

Wczytaj kalibrację
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 X Podczas wczytywania profilu kalibracji monitor może czasami migotać. Po zakończeniu program wyświetli 

komunikat.

Wymagania systemoweVIII.

System OS
Komputer PC Mac

Windows® 7 (wersja 32-bitowa lub 
64-bitowa) lub nowszy

OS X 10.6.8 lub nowszy

Sprzęt 

• Co najmniej 2 porty USB
• Intel® Core 2 Duo lub AMD Athlon™ 64 X2 lub procesor o wyższej 

wydajności
• 2 GB dostępnej przestrzeni na dysku
• Karta graficzna musi obsługiwać co najmniej 16,7 mln kolorów ekranu.
• Minimalna rozdzielczość 1024 x 768

Obsługiwane kolorymetryIX.

Producent Model

X-Rite i1 Pro, i1 Pro2, i1 Display Pro

Wczytaj kalibrację, Wymagania systemowe oraz Obsługiwane kolorymetry



© 2016 BenQ Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

DN: Palette-M-V1


