
 

 

@ñ†yìÛaòÈiaŠÛa@ @

óÏ@æìÜÛa@kb§a@ @
للون خصائص وتأثيرات تشكيلية مختلفة لها دور بارز فى التصميم، فمن خالل العالقات اللونية المتنوعة واستيعاب 

كلها تتضامن مع قدرة . المصمم لقدرة اللون على الحركة الديناميكية، وعلى توفير التغير الظاهرى للشكل والفراغ
ألهداف العملية وراء استخدام اللون وتأثيراته المختلفة لتحقيق القيم الوظيفية والجمالية فى منتجا المصمم على تبين ا

وتنظيم العالقة ما بين اللون والمساحة والتكوين فى . ما أو لوحة ما أو حتى فى صياغة الفراغ الداخلى ألحد األبنية
ى يعتمد بشكل أساسى على قدرة الرائى على إدراك التصميم من خالل نظم ومعايير علمية، للوصول إلى نظام لون

  .األلوان

 الحسية فى البشر من اتصال النهايات العصبية فعلياً بشكل مباشر بالمؤثرات التى أحدثتها ومن المدركات تنشأ أغلب
ى اإلبصار فإنه ثم كان إدراكنا الحسى قاصراً على اإللمام بالبيئة الخارجية أو الداخلية المتصلتان بنا مباشرة، إال ف

يتيح لنا أن نستقبل انطباعات بعيده كل البعد عن تلك الحدود الضيقة كما أنه يمكننا من أن ندرك موضع ذواتنا 
  .بالنسبة إلى المكان وموقعها بالنسبة إلى األشياء األخرى

üëc@ZõìšÛa@pbbîÓë@òÈîj@ @
غنطيسى من موجات طاقه إشعاعية يتراوح طولها ويتكون الطيف الكهروم". طاقه إشعاعية تقيم بصرياً "الضوء هو 

هذا المدى الهائل يتضمن األشعة الكونية، أشعه جاما، أشعه . مليون متر١٠٠بين واحد على مليار مليون إلى نحو 
 وموجات FMاكس واألشعة فوق البنفسجية، الطيف المرئى، واألشعة تحت الحمراء، وموجات الرادار، وموجات 

   .و وموجات نقل القوىالتلفزيون والرادي

والنانومتر هو ما كان يعرف من قبل .  نانومتر٧٦٠ إلى ٣٨٠ويتراوح مدى المجال المرئى فى هذه الموجات بين 
 وحيث أن  ).واحد على مليار من المتر (٩-١٠باسم ميليميكرون وهو وحده قياس أطوال الموجات التى يبلغ طوله

، أى أن إدراكها Psychophysicalفيزيائية - ك فإنها أساساً تكون نفسيهالضوء هو الطاقة اإلشعاعية المرئية لذل
والتغير فى الطول الموجى فى نطاق الطيف المرئى تعطى المجال . يتضمن عاملى القدرة البشرية وطبيعة الضوء

نانومتر  ٤٥٠ نانومتر ويتدرج إلى األزرق٤٠٠٠لرؤية األلوان ويبلغ الطول الموجى للون البنفسجى نحو 
   .نانومتر  ٧٠٠ نانومتر فاألحمر٦٠٠نانومتر فاألصفر  ٥٠٠فاألخضر

@ØÈä½a@õìšÛaReflected Light@ @
 حيث أن كل سطح يمتص تكوين معين من األطوال Subtractionتسمى عمليه انعكاس الضوء من سطح ما بالطرح 

يفية للمصدر الضوئى األصلى الموجبة ويكون الضوء المنعكس من سطح لونى هو تأثير للتفاعل بين الصفات الط
ضوء يحتوى على كل األطوال (فإذا وضع جسم ملون تحت ضوء أبيض . وصفات االمتصاص الطبيعية لهذا السطح

فسوف نرى هذا الجسم بلونه الطبيعى أما إذا رؤى الجسم تحت ضوء به تركيز من طاقه ) الموجيه بنسب متساوية
نعكس يمكن أن يعكس لونا ناتج عن تفاعل بين اللونين، لون الضوء قطاع معين من الطيف الضوئى فإن الضوء الم

   .ولون السطح فنرى الجسم األزرق بلون أخضر إذا ما تعرض لضوء أصفر

bîãbq@Z@@´ÈÜÛ@óÐîÃìÛa@|íŠ’nÛaë@@æaìÛþa@òíú‰@ @
  وغالق Lensسة فى العديد من الجوانب فيحتوى كالهما على عد) الكاميرا(تشبه العين إلى حد كبير اله التصوير 

ولكن كالهما يختلف أيضا فى  . Retinaيسمى فى العين القرنية ومساحة يقع عليها صورة المرئيات تسمى الشبكية 
  :العديد من الجوانب

عدسة العين ال تتحرك لألمام والخلف لتحقيق الضبط البؤرى بل يتم هذا بتغير شكل العدسة ودرجه تحدبها  •
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  . لمرونتها العالية

  
   الطيف الكهرومغناطيسى١-٦شكل 

المساحة الحساسة للضوء فى عين اإلنسان مقعرة منحنية تختلف درجه حساسيتها وفقا لموقعها سواء كان  •
فى المركز أو األطراف بينما تكون المساحة الحساسة فى آالت التصوير فى شكل أقالم مسطحة لها نفس 

ى الواقع ميزه تكفل للعين تغطيه زاوية رؤية أكبر  وهذه ف .درجه الحساسية فى كل بقعه من مساحة الفيلم
بكثير من تلك التى تحصل عليها باستخدام أفضل عدسات آالت التصوير وإن كان لهذا عيب واضح هو وضوح 

 . الصورة تماماً عند مركز شبكيه العين فقط
 آالت التصوير العين يمكنها التكيف مع مدى واسع من درجات النصوع واالستضاءة وهو ما يحاول صناع •

الذى يمكن فتحه وغلقه وفقاً لكميه التوهج الضوئى فى المجال ) Shutter(تقليده بإضافة غالق العدسة 
  .المرئى



ñ†yìÛa@òÈiaŠÛa@@ @

  

٥١- ٤  

  
   تركيب العين٢-٦شكل 

. وهو يمثل عدسة ذات بعد بؤرى ثابت Corneaوبمقدمه العين جزء شفاف أكبر تحدباً من باقى العين يسمى بالقرنية 
 وهى الجزء الذى ينظم دخول الضوء بكميات مناسبة خلف القرنية مباشرة ويتحقق تنظيم دخول Irisوتقع القزحية 

الضوء هذا بواسطة عضالت العين الستة التى يمكنها أن تتغلب على أن المالمح تتحدد بدقه فى جزء صغير فقط من 
إلى هذه العضالت توجد مجموعه أخرى وباإلضافة . الشبكية بقدرتها العالية فى الحركة والمسح فى اتجاهات مختلفة

تقع داخل العين وهى جميعا عضالت ال إرادية صغيرة تعمل ذاتياً للمحافظة على مقله العين ويعمل بعضها على وقاية 
  .الشبكية

 ماليين من الخاليا المخروطية القادرة على ٧ أو ٦وتقوم الرؤية اللونية على أن العين تحتوى في شبكيتها على من 
وتبلغ درجة الحساسية لكل من األلوان .  اللون والتى تتركز في معظمها ضمن منطقة مركزية تتوسط الشبكيةرؤية

وهكذا يكون أحدها أكثر حساسية للضوء األزرق، وثانيها للون . الثالثة أوجها عند نقاط مختلفة من الطيف المرئى
وعندما ينطبع الضوء المنبعث . لكبيرة للون األحمراألخضر، وثالثها للون األصفر، باإلضافة إلى درجة حساسيتها ا

. من شئ ملون على تلك الخاليا، تقوم هذه األخيرة بتوليد نبضات كهربية صغيرة تتحدد قيمها وفقاً للون الشيء
وال يمكن للعين أن تقسم المثيرات .  وتجرى معالجة تلك اإلشارات الكهربائية الستثارة اإلحساس باللون في المخ

  . ية إلى األضواء المكونة لها، فهي ال ترى سوى نتائج مزيج األلوان، قيبدو لنا ضوء الشمس مثال أبيض اللوناللون

  
@ôŠ–jÛa@Úa‰…⁄a@óÏ@æìÜÛaZ@ @

  -:لإلدراك اإلنسانى لأللوان ثالث مكونات أساسية 

دراً من خواص الضوء كما أن القيم اللونية التى نراها تحوى بداخلها ق.  فبدونه ال ترى عين اإلنسان:الضوء .١
وعلى ذلك فإن األشياء الملونة ال يكون لها نفس المظهر لو تمت رؤيتها . الذي يضئ المكان الذى نرى فيه



ÛaòÈiaŠÛa@ñ†yì@ @

  

٥٢- ٤  

  .تحت مصادر ضوئية مختلفة كل على حده

 أن الشيء الذي نراه يقوم بتحويل الضوء عن طريق االمتصاص :قدرة الجسم المرئى على امتصاص  الضوء .٢
  .ألجزاء من الطيف) لنفاذيةأو ا(واالنعكاس 

 أن الضوء المعدل بواسطة الشيء الذى تراه يتم استقباله وتفسيره بواسطة عين الرائى، :حساسية عين الرائى .٣
ومن ناحية أخرى فإن عبن اإلنسان تتنوع حساسيتها للطيف . وهو الشخص الذى يقوم بمالحظة وتقييم اللون

 قد تستغرق لحظات، وذلك حينما  Color Adaptationتكيف لونى من شخص ألخر كما أن اإلنسان يمر بعملية 
  يتغير الضوء الذى يضئ المكان الموجود به اإلنسان

æìÜÛaë@òîöìšÛa@‰…b–½aZ@ @
فضوء . إن المنبع الضوئى المسيطر عادة فى معظم بيئات الرؤية هو األبيض وإدراكنا لأللوان يتم ضبطه تبعاً لذلك

مس الطبيعى بالخارج وضوء الفلورسنت بأماكن العمل، نراها كلها بيضاء، رغم أنها فى المصباح بالمنزل، وضوء الش
 - المصابيح -الشمس (وحينما يقوم الرائى للون ما فقط برؤية تلك المصـادر الضوئيـة . حقيقتها غير ذلك

   .متجاورة مع بعضها يالحظ أن مظهر الضوء األبيض يختلف فيما بينها بوضوح) الفلورسنت 

ينتاب اإلنسان أحيانا حاجة لحظية للتكيف مع اللون تؤدى إلى االرتباك عند الرغبة فى إعطاء حكما بصريا صحيحا و
للون، ولكن الرائى يشعر بال شك بالثقة حينما يقوم بعملية التقييم هذه إذا كان الضوء الذي ينثر المكان هو الضوء 

اهاة لونان ببعضهما وهذان اللونان لو تمت مضاهاتهما تحت  فتحت الضوء األبيض يمكن بسهولة ودقة مض .األبيض
ضوء أخر فسيبدو األمر مختلفاً بجالء، وعلى ذلك فإنه لتجنب أى ارتباك ولتحسين القدرة على الحكم على اللون فإنه 
ير من الضرورى للغاية أن تكون هناك اشتراطات أو ظروف قياسية عند السعى إلى اإلدراك أو التقييم أو التفس

    .البصرى للون

واللون هو واحد من أهم عناصر العمــل الفنى المتعددة كما يراها هربرت ريد فمواد الفن فى رأيه تتكون من 

وبترتيبها هذه وصياغتها وتكوينها . عناصر من الخطوط والمساحات والدرجات اللونية والظلية ، والملمسية

ويرى ريد أيضا أنه ال يمكن . ل وهى العناصر التى تصوغ العمل الفنىوتكاملها، تعطينا ما نسميه بمكونات بناء العم

إدراك الشكل إال باعتباره لوناً وال يمكن الفصل بين ما نراه كشكل وبين ما نراه كلون، ألن اللون هو تفاعل يحدث بين 

المظهر الخارجي لهذا شكل من األشكال وبين األشعة الضوئية الساقطة عليه والتي بها نرى الشكل، وما اللون إال 

  .الشكل 

والدراسات التى تناولت موضوع اللون عديدة منها الدراسات الفيزيائية التى اهتمت بتركيب الضوء  كطاقة 
كهرومغناطيسية وتردد أطوال الموجات ألشعة الضوء الملونة وكذلك التحليل المنشورى للضوء األبيض، للحصول 

ومن هذه كذلك . ار هذا االتجاه كال من اسحق نيوتن والبرت منسلومن أهم أنص.  على أصل الضوء األبيض
الدراسات الكيميائية لأللوان التى اهتمت بالتركيب الصبغى له وما يمكن أن تتضمنه من مشاكل ثبات اللون ومشاكل 

  . وقد ارتبطت كيميائية اللون ارتباطا وثيقا بأبحاث الصناعة واإلنتاج. تحضيره كمادة صناعية

كذلك دراسات فسيولوجية اهتمت بالتأثيرات المختلفة للضوء واللون على الجهاز البصري لإلنسان العين وهناك 
. والدماغ، وأسبابه التشريحية والوظيفية من حيث قدرة العين على رؤية وتمييز اللون والتكيف بين الضوء والظالم

لفيزيائية والكيمائية من جانب وتقنيات بناء  اللون ولكن هذا الفصل يركز فحسب على العالقة بين النظريات المادية ا
  .فى مكونات الحاسب المختلفة من جانب آخر

brÛbq@Z@òîãìÜÛa@áÄäÛa@ @
وارتبطت هذه المحاوالت دائما بتقدم العلوم الطبيعية . لقد كانت هناك العديد من المحاوالت لترتيب وتنظيم اللون

دة للتصميمات اللونية، فدراسة اللون وبناء قواعد لونية محددة يمكن أن والتقنية، بهدف أن تصبح هذه النظم أداة مفي
يكون عامالً مساعداً للوصول إلى نتائج تصميميه ال تعتمد على البداهة والحس الخالص فحسب، وإنما تكون إلى 
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ها فى تراث ممتد من  لقد قامت هذه النظم على اعتبارات قياسية وحسية منذ بدايت .جانب ذلك إنجازاً عقلياً ومنطقياً
قدماء المصريين، حتى وصلت إلى نظم ألوان الحاسب المعاصرة التى تقوم على عالقات رياضية منطقية تصنعها 

فأنظمة اللون اليوم هى محصلة لعمل عقلى ولكنها تقوم فى الوقت نفسه على مفاهيم . أجهزة الكترونية بالغة التعقيد
   . البشر على اإلدراك الحسى للونومبادئ العلمية وعلى فهم كامل لقدرة

@óãìÜÛa@âbÄäÛa@‰ìİmZ@ @
بدأ العلماء فى ترتيب األلوان ترتيباً نظرياً أو فلسفيا باستخدام رسوم تخطيطية متنوعة لتحديد مالمح األلوان وتباين 

 ثم تاله  ياوبدأت محاوالت ترتيب األلوان بأسلوب علمى بنظام أرسطو الذى يرتب التدريجات اللونية خط. عالقاتها
نظام ديالبورت، نيوتن، المبرت وهو الترتيب  المعتمد على األشكال الهندسية ثم ظهر التنظيم اللونى على هيئة 

لكن أهم التنظيمات التى أستقر علماء العالم والمصممين على استخدامها لزمن . خطوط بيانية الذى قدمه شيفر ميلر
  :طويل كانت

   . لتنظيم الدرجات اللونية الذى توصل إليه فيليب أوتو رنجالنظام الكروى ثالثى األبعاد •

   .نظام استوالد اللونى الذى استخدم البعد الثالث، والذى وفر لنا أول دليل لأللوان القياسية •

وهذا النظام يتكون من مدرج لونى . نظام مانسل لوصف  وقياس اللون طبقاً لخصائص األلوان وأبعادها الثالثة •
، كما استخدمه أيضا  ANSIل ضمن األنظمة اللونية القياسية لمعهد القياس القومى األمريكىوهو مسج. مجسم

  . . فى توصيفه لأللوان BSIالمعهد القياسى البريطانى

، وهو األداة Commission Internationale de l'Eclairage الذى وضعته اللجنة الدولية لإلضاءة CIEنظام  •
   ..ع معايير علمية لأللوان واإلضاءةاألساسية اليوم للمهتمين بوض

 والذى قدم صياغة علمية Optical Society of America الذى وضعته الجمعية البصرية األمريكية OSAنظام  •
لأللوان ودرجات نصوعها وإعتامها، وقدم مجموعة كبيرة من عينات ألوان تتضمن ألوان ذات طبقات لونية 

   ..سع فى مجاالت الفن والصناعةالمعة ومصقولة، تستخدم على نطاق وا

   . الهولندى، وهو نظام مشابه إلى حد كبير للنظام السابق ACC Acoat Color Codificationنظام  •

 وهو نتاج لجهد مضنى لسنوات  Color Image of Japan واالسم اختصار لعبارة CIJالنظام العالمى اليابانى  •
 لونية تصلح لالستخدام فى العديد من  .لوان لعمل مقاييس بصريةطويلة من الدراسات النفسية والفيزيائية لأل

  .مجاالت استخدام اللون العلمية والفنية

 وهو واحد من أهم النظم التى تصنف  The Natural Color System  NCSنظام األلوان الطبيعية السويدى  •
  .األلوان على أساس من قدرات البشر على اإلدراك البصرى والحسى معا

 CIJ وCIE ،NCS وظهر فى بريطانيا، وهو يمكنه استيعاب جميع أنظمة Triplet Color Systemظام الثالثى الن •
معا، ويضع مقاييس بصرية للون تعتمد على كل من الضوء والشكل وقدرة المشاهد على تبينهما، وبنيت فيه 

  :ظام على ثالث عناصر أساسية، ويعتمد هذا النPsycho-Physicalفيزيائى - قياسات األلوان على أساس نفسى

o  الضوءLight إضاءة طبيعية أو صناعية(ومصدره ) إضاءة متوهجة أو خافتة( وطبيعته. (  

o  الجسمObject نقطة، خط، مساحة، مسطح أو كتلة مجسمة( والحيز الذى يشغله فى الفراغ( ،
  وعالقة ذلك بالخامات والمالمس المختلفة

o  المشاهدObserver وإدراك اللون وقدرته على رؤية.   

åmìîã@Õza@òíŠÄãZ@ @
 ١٦٧٢كان اسحق نيوتن أول من حاول استكشاف طبيعة اللون باستخدام منهج علمى ونشر نظريته عن اللون  عام 

ثم اعتراض هذا . التى أثبتها بإمرار شعاع رفيع من ضوء الشمس من خالل ثقب صغير" نظرية اللون"م فى كتابه 
ويرى نيوتن أن الضوء . ستطاع أن يحلل الضوء األبيض إلى ألوان الطيف الشمسيالشعاع بمنشور مثلث الشكل وا
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المرئي يتكون من موجات كهرومغناطيسية، فإذا تغير تردد هذه الموجات فإن إحساس العين يتراوح مع ازدياد 
  . تردد مرئيالتـــردد من األحمر عند أقل تردد مرئي، إلى البرتقالي فاألصفر فاألخضر فالبنفسجي عند أعلى 

فكلما زاد " أن لكل موجة ضوئية تردد يتناسب عكسياً مع طولها"والبد هنا من توضيح نظرية فيزيائية ثابتة وهى 
التردد كلما قصرت الموجة، إذ أن هناك عالقة ثابتة بين سرعة سريان الموجــات الضوئية، وطول الموجة 

 الموجات الضوئية وأقلها تردداً في نفس الوقت، في حين أن وهكذا فإن اللون األحمر هو أطول. الضوئية، وترددها
  .اللون البنفسجي هو أقصر الموجات الضوئية وأعالها تردداً أيضاً

أطول (وهناك من الظواهر الكونية ما يؤكد هذه الحقيقة العلمية، فعند شروق الشمس تصطبغ السماء باللون األحمر
 عند أبعد نقطة من األرض  وبذلك تتشتت باقي الموجات الضوئية وذلك عندما تكون الشمس) الموجات الضوئية

وتضيع في سمك الغالف الجوى وال يصل إال اللون األحمر، في حين تبدو السماء زرقاء تماماً عند الظهيرة وذلك عند 
ق وهو من تعامد الشمس على سطح األرض حيث تكون طبقة الغالف الجوى أقل سمكاً وبالتالي يزيد تردد اللون األزر

أى أن طول الموجة اللونية وترددها يتناسب مع . الموجات القصيرة فيصل إلى العين قبل الموجات اللونية األخرى
  .شدة اإلضاءة وضعها بالتبادل

وطبقاً لنظرية نيوتن فان األبيض هو حصيلة األلوان مجتمعة،  وهو ينكسر عندما يمر من خالل منشور زجاجي 
ويالحظ أن أشعة . بنفسجى المحمر واألحمر والبرتقالي واألصفر واألخضر واألزرق والبنفسجي متحوالً إلى اللون ال

الضوء التي تحدث تأثيرات لونية مختلفة لها موجات مختلفة السعة ، فان ألوان الطيف لها قابلية االتحاد والتحول إلى 
  .ء األبيض مثل األحمر واألخضر المزرقاألبيض وأيضاً من الممكن اتحاد شعاعين لونيين منفصلين إلحداث الضو

@Ýäß@pÛa@òíŠÄãZ@ @
، وقد افترض منسل ١٩٠٥  لتحديد مواصفات األلوان التي وضعها عام Albert Munsellوتعتمد نظرية البرت منسل 

  :أن لون أي صبغة يمكن وصفه أو تحديده عن طريق ثالث خصائص رئيسية للون هى كنه اللون وقيمته وتشبعه

 أو أصل اللون وهو تعبير يدل على هذه الخاصية التي تترتب على اختالف أطوال الموجات الضوئية :HUE الكنه 
  .فتجعلنا نسمى أجزاء الطيف اللونى أسماء كاألحمر أو األخضر الخ 

ة   وتعتمد أساساً على كم الطاقة الضوئية الساقطة علي اللون، وبالتالي الكم الذى يعكسه من أشع:Value القيمة 
والنصوع الحقيقي أو ما . ضوئية، وبتعبير آخر فإن قيمة اللون تكمن في قدر نصوعه الحقيقي والظاهري

هو النصوع الذي يقاس بوسائل القياس الفيزيائية  أما النصوع ". النصوع الموضوعي لأللوان"يطلق عليه 
أساس للحكم الموضوعي، إذ الظاهرى فهو النصوع الذي تقدره العين البشرية وال يمكن االعتماد عليه ك

  .تختلف حساسية العين فى إدراك اللون من شخص آلخر

ويرتبط تشبع اللون بمدى نقائه أو . وهي الصفة التي تدل على نقاء اللون أو درجة تشبعه: Chromaالتشبع  
للون فاتحاً،  ففى حالة اختالطه باألبيض يجعل ا– األبيض، األسود، أو الرمادى –اختالطه باأللوان المحايدة 

  . ومع األسود يصبح غامقاً، ومزجه مع الرمادى يجعله محايداً وشدة اللون تعني أن اللون مشبعاً

 ولكن بما يحمل نفس المعنى الذى تعنيه كلمة Chroma أيضا على المكون الثالث التشبع Valueويطلق أسم القيمة 
  )HSV(يسمى النموذج عندئذ بنموذج التشبع من حيث أنه وصف كمى لدرجة تشبع اللون أو نقاؤه و

إن الصفات الفيزيائية للضوء المنعكس من األجسام و الذى يتسبب عن إحساسنا باأللوان تعتمد على الطول الموجى 
أما نقاء اللون فيعتمد على السيادة الكاملة لطول .  فى الطاقة الضوئية الصادرةDominant Wavelengthالمسيطر 

  : إن خواص اللون التى تعكسها هذه الصفات هى .ئط األطوال الموجيه المختلفة موجى معين كنقيض لخال

   الخ . . . .  لهذا اللون ونعنى بهذا ما إذا كان اللون أصفر أو أحمر أو أخضرHueالكنه اللونى   - ١

   وهو مدى بعد اللون عن الرمادى الذى من نفس االستضاءةSaturationالتشبع  - ٢

 تستخدم لوصف الدرجة التى تعكس بها األجسام جزء أصغر أو اكبر من الضوء  وهذهLightnessاالستضاءة  - ٣
   .الساقط
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@x‡ìàäÛa@ëc@æaìÛþa@ñŠöa…RYB@ @
 هى واحدة من أهم الوسائل التي تساعدنا على التعرف على والتعامل مع RYBدائرة األلوان  أو النموذج اللونى 

  : ه مع عقارب الساعة وتنقسم إلى ثالث مستوياتاأللوان وتصنيفها وهي تتكون من أثنى عشر قطاعا وتتج

  .Blue، األزرقYellow، األصفرRedوهى األحمر: ألوان أساسية •

وهو مكون من األصفر (و األخضـر ) وهو مكون من األحمر واألصفر( وهى البرتقالي  : ألوان ثانوية •
  اً بين األلوان األساسية  وتقع في الوسط تمام) وهو مكون من األحمر واألزرق (والبنفسجي ) واألزرق 

وهي األلوان التى فى القطاعات التي تقع بين لون أساسي ولون ثانوى مثل  :  ألوان المستوى الثالث •
الذى يتكون من (واألصفر المحمــر ) البرتقالي+الذى يتكون من األحمر( البرتقالي المحمر 

 ). البرتقالي+األصفر

æaìÛüa@ñŠöa…@óÏ@@ÝßbØnÛaë@…bšnÛaZ@ @

أما األلوان المتكاملة فهى .  هو اللون الذي يبعد بثالثة ألوان عن اللون األول في دائرة األلوانcontrast لتضاد ا
، األلوان األساسية المتكاملة هي )RYB(األلوان المتقابلة والمواجهة لبعضها البعض  في دائرة األلوان، وفى نموذج 

ويمكن استخدام األلوان المتكاملة من أي مكان . }ألزرق والبرتقاليا{ و} األصفر والبنفسجي{، } األحمر واألخضر{
وجدير بالذكر أن هناك عدة مفاهيم لونية تخص . في دائرة األلوان مثل البرتقالي المحمر مكمل لألزرق المخضر

  :األلوان

  
   دائرة األلوان٣-٦شكل 

  .في كل ظل يظهر دائماً اللون المكمل للون السائد •

  . ين المكملين الضوئيين يعطي اللون األسودإن مزج اللون •

  نحصل على التباين األقصى الخاص باللون بواسطة لونين مكملين  •

bÈia‰@@Zpbjb§a@óÏ@æìÜÛa@ @
أجريت تجارب علمية عديدة على مشاهدة األلوان فى الحاسبات ومدى تأثير ظروف المشاهدة ومستوى إضاءتها على 

 وكان الهدف  .وف مختلفة من مصادر اإلضاءة المباشرة وإضاءة  الخلفيةدقة رؤية األلوان ودرجاتها فى ظر
األساسى من كل هذه األبحاث والتجارب هو إيجاد وسيلة للمقارنة ولمضاهاة ألوان لكل من األصول والصور وهى 

ارج من أنظمة على شاشـات الحاسبات اآللية بعد إدخالها بأجهزة المسح، وأخيراً اإلنتاج الملون النهائى سواء الخ
   .النشر المكتبى اإللكتروني المختلفة أو المطبوع النهائى
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ويتم وصف اللون فى الحاسبات بطرق مختلفة وفقا للجهاز المستخدم فطريقة وصف اللون على شاشة الحاسب 
 في فعلى شاشة الحاسب يتم تكوين اللون جمعيا، أما.  مختلفة عنها في الطابعات أو عنها بداخل ذاكر الحاسب

. و يجب التعرف على الفرق بين هذين النظامين اللونين، جمع وطرح األلوان. الطباعة فيكون تكوين األلوان طرحيا 
ألن التحدى هنا يكون فى تحويل ما تراه على الشاشة أى ما نسميه بالنموذج الجمعى إلى ما تريد أن تراه على 

 ومعظم برامج معالجة وتحرير الصور تعطيك األدوات و . الصفحة المطبوعة أو ما يطلق عليه النموذج الطرحى
ولكن ينبغى أن نشير هنا إلى مسألة مهمة وهى أن النظامين . الطرق الفنية للتحويل بين نماذج اللون األساسية هذه

  .يشيران إلى شىء واحد ولكنهما يختلفان فى طريقة تمثيله

@ïÈà¦a@æìÜÛa@Z@ @
 واألصفر واألزرق هى األلوان األساسية وهو ما يطلق عليه نموذج الـ  يعرف طالب الفنون أن اللون األحمر

)RYB( ،التى نحصل على لون بنى غامق عند خلطها معا بنسب متساوية، ولكن هذه األلوان هى فى األصل  صبغات ،
األساسية هي فند وصف الضوء، تكون األلوان . تختلف تماماً عن األلوان األساسية التي تكون ألوان الطيف المعروفة

، كما اكتشفها أسحق )RGB( وهو ما يطلق عليه اليوم نموذج الـ Blue  واألزرقGreen واألخضر Redاألحمر
وتتابع هذه األلوان في نظام يشتمل على األحمر، ثم البرتقالي ثم األصفر ثم األخضر األزرق ثم النيلي ثم . نيوتن

نسان مكاناً مختلفاً بين ألوان الطيف وله طول موجه وتردد ويحتل كل لون يراه اإل. البنفسجي لتكوين قوس قزح
وعندما ترى عينيك كل ألوان الضوء معا بكثافة متساوية فانك ترى ضوءا ابيض وبنفس المفهوم عندما ال . مميز

يمكن جمعها RGB واألزرق – األخضر–إن األلوان األحمر. يصل شبكية العين ضوء فإننا نتوهم أننا نرى لونا أسود
  .Additive colorsلعمل اللون األبيض وأى ألوان أخرى تستطيع رؤيتها وهذا هو السبب فى أنها تسمى ألوانا جمعية 

  

 YELLOW 

 MAGENTA 

 CYAN 

  

 BLUE 

RED  GREEN 

  
   األلوان الجمعية واأللوان الطرحية٤-٦شكل 

صورة من النظام الجمعى إلى النظام الطرحى نشهد تغيراً ونظراً لتغيير مكونات اللون فى كل نظام فإنه عند تغيير أى 
ولعل هذا يفسر أم ما نراه على . طفيفاً فى األلوان خاصة تلك األلوان التى يدخل فى خلطها اللون األزرق أو السيان

  .الشاشة يختلف عما نحصل عليه مطبوعا ولو بقدر ضئيل

@òîyŠİÛa@æaìÛþa@Z@ @
وفى هذا النظام تنظم الصبغات الزرقاء الحمراء الصفراء . تلوين على الورقةاأللوان الطرحية تشكل أساسا لل

كلما ازدادت قوة التلوين على ورقة بيضاء باأللوان األحمر . بنسب مختلفة إلنشاء ألوان الطيف) CMYK(والسوداء 
وء المنعكس وينشئ واألصفر واألزرق ، كلما أصبح اللون أغمق بسبب أن اشتراك هذه األلوان األساسية يمتص الض

تأثير األسود ، وتسمى تلك األلوان ألوانا طرحية، كل لون فيها يوضع على ورقة يطرح من كمية الضوء المنعكس 
ويرجع ذلك إلى إن أصل أو أساس الصبغات الثالثة للون هي . الينا من سطح الورقة حتى تصبح سوداء في نظرنا 
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  هي األلوان Magenta) الماجنتا( واللون األحمر المزرق Yellow واللون األصفر Cyan) سيان(األزرق الداكن 
ويتم تكوين كل الصبغات المطلوبة من . المكملة للضوء األبيض والذى تعد ألوانه األساسية األحمر، األخضر واألزرق 

حصول على اللون الذى يمكن ال) . CMY(واستخدام هذه األلوان معا يؤدى إلى خلق نموذج اللون . هذه األلوان الثالثة
 Cyanأما اللون األزرق فيعتبر خليطاً من اللون األزرق الداكن . األحمر فيه بخلط اللون األحمر المزرق واللون األصفر

  . Magentaواللون األحمر المزرق 

@kb§a@óÏ@æìÜÛa@Ñ•ë@@x‡b¸@ @
م لعرض وقياس وتعريف نقاط  هو أسلوب فى برامج وتطبيقات معالجة الصور والرسوColor Modelلنموذج اللونى 

اللون على وسائط التعامل معها أثناء العمل على الحاسب ومنها الشاشة والماسح الضوئى والصفحة المطبوعة 
ويعرف النموذج أيضا بأنه الطريقة التى يتبعها الحاسب فى خلط األلوان األساسية لتكوين جميع الدرجات . وغيرها

نت هناك نقطة بنفسجية فى الصورة فإن هذه النقطة ووفقا ألحد األنظمة الشائعة وهو اللونية فى الصورة فمثالً إذا كا
 تحتوى على كمية من األزرق وأخرى من األحمر بنسب مختلفة حسب درجة اللون البنفسجى وقد RGBالنظام الثالثى 

 فإن CMYKللنظام الرباعى أما إذا كانت الوصف وفقا . يدخل بها أيضاً قليل من اللون األخضر لتفتيح درجة اللون
 ونظراً لتغيير مكونات اللون Black  مع قليل من األسود Magenta مع لون Cyanالنقطة البنفسجية ستتكون من لون 

فى كل نظام فإنه عند تغيير أى صورة من النظام الثالثى إلى النظام الرباعى نشهد تغيراً طفيفاً فى األلوان خصوصاً 
  .خلطها اللون األزرق أو السياناأللوان التى يدخل فى 

 والسلم اللوني األطول هو الموجود في  .وسلم النموذج اللوني هو نطاق األلوان التي يمكن عرضها أو طباعتها
  .  اقصر منها جميعاCMYK فهو أقصر من سلم ألوان الطبيعة كما أن سلم النموذج RGB أما سلم النموذج  .الطبيعة

هو النظام المستخدم لوصف اللون على الشاشة ) CMYK(ونظام ) Red – Green – Blue(الثالثى ) RGB(والنظام 
فهو المستخدم فى ) Cyan- Magenta – Yellow- Black(والماسح الضوئى والكاميرات الرقمية أما النظام الرباعى 
المعتمد على وجود ) HSV(أما نظام ). األوفست وغيرها(عمليات الطباعة سواء بطابعات الحاسب أو الطباعة الكمية 

.  وهو أحد النظم الحديثة الصعبة الفهمLabخصائص رئيسية للون هى كنه اللون وقيمته وتشبعه باإلضافة إلى نظام 
 فتعتمد على قيم الضوء lab وHSV على معالجة مكونات لونية، أما النموذجين CMYK و RGBويعتمد النموذجين 

  .طيفالمختلفة وموقع األلوان من ترددات ال

@x‡ìàäÛaCMYKI@òîöbîàîØÛa@æaìÛþaH@ @@x‡ìàäÛaRGBI@@òîöìšÛa@æaìÛþaZ@H@ @
  Red  R  أحمر  Cyan  C  لبنى

  Green  G  اخضر  Magenta  M  أحمر

  Blue  B  أزرق  Yellow  Y  أصفر

     Black  k  أسود
  CMYK و RGBمكونات النموذجين 

@@@æìÛ@x‡ì¸HSB@ëc@@HSVZ@ @
، واإلشراق أو النصوع Saturation، التشبعHueنه أو درجة اللون يتكون هذا النموذج من وصف لكل من ك

Brightness ويسمى النصوع أحيانا القيمة  Value وفى هذه الحالة يصبح اسم النموذج اللونى HSV حيث يحل 
ويمكن قياس درجة اللون . Brightness محل الحرف األول من كلمة النصوع Valueالحرف األول من كلمة القيمة 

Hue  ١٠٠أما التشبع والنصوع فيتم قياسهما على تدريج من من صفر إلى .  درجة٣٦٠ وفقا لموقعها من دائرة   
  . هذه االختيارات تسمح بالوصول ألكثر من ثالثة ماليين من التنويعات للونية% 

Hue :تحت األحمر إلى فى ألوان الطيف الظاهرة من. وصف المكان المطلق للون على ألوان الطيف تبعا لطول موجته 
 األحمر له طول موجة طويل بالمقارنة إلى طول موجة األزرق النيلى -ما فوق البنفسجى، اللون البرتقالى

  . األقصر منه
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ويعرف . وهي الصفة التي تدل على نقاء اللون أو درجة تشبعه، أو صفائه فى العرض المرئى: Saturationالتشبع
ويرتبط تشبع اللون بمدى نقائه أو ). مستوى صفاء اللون أو كثافته (Chroma levelالتشبع أحيانا أيضا باسم 
 ففي حالة اختالطه باألبيض يجعل اللون فاتحاً، ومع – األبيض، األسود، أو الرمادي –اختالطه باأللوان المحايدة 

يرتبط تشبع اللون .  األسود يصبح غامقاً، ومزجه مع الرمادي يجعله محايداً وشدة اللون تعني أن اللون مشبعاً
على سبيل المثال ، اللون األحمر المشبع تماما ال يحتوى على . عكسيا بمقدار لونه المضاد الذى يحتوى عليه 

  .أضف أجزاء متساوية من األخضر واألزرق إلى األحمر الصافى ، وبذلك تقلل من التشبع. ازرق أو اخضر 

 أو داكنا بمعنى كم من الضوء يعكسه للعين وتعتمد أساساً  وصف كيفية ظهور اللون فاتحا:Brightnessالنصوع  
على كم الطاقة الضوئية الساقطة علي اللون، وبالتالي الكم الذي يعكسه من أشعة ضوئية، وبتعبير آخر فإن 

النصوع الموضوعي "والنصوع الحقيقي أو ما يطلق عليه . قيمة اللون تكمن في قدر نصوعه الحقيقي والظاهري
 هو النصوع الذي يقاس بوسائل القياس الفيزيائية  أما النصوع الظاهري فهو النصوع الذي تقدره ".لأللوان

العين البشرية وال يمكن االعتماد عليه كأساس للحكم الموضوعي، إذ تختلف حساسية العين فى إدراك اللون من 
 تقلل من القيمة الخاصة به، وفى هذه الحالة فإنك عندما تضيف األسود لدرجة لونية ما ، فأنت. شخص آلخر

  . بينما إضافة األبيض يرفع أو يزيد القيمة الخاصة به

 هى اختيار شائع االستخدام فى برامج معالجة الصور والرسوم، فإنها فى الواقع  HSV أو HSBعلى الرغم من أن 
فى الصورة وال يمكن ، فهو مجرد طريقة لعرض وتقييم اللون Lab أوCMYK, RGBليس نموذجا حقيقيا عمليا مثل 

  .معالجتها أو تعديلها فى برامج تحرير الصور

@@x‡ìàäÛaRGB@@ @
وهو أيضا النموذج الذى .  نموذج لونى مهم ألنه األقرب للطريقة التي تدرك العين البشرية بها اللونRGBالنموذج 

ية، وهو أيضا الطريقة التي تستعمله أجهزة المسح الضوئي والكاميرات الرقمية اللتقاط معلومات اللون بصيغة رقم
  . تظهر بها شاشة جهازك اللون 

 ويعتمد هذا النظام على أنه يمكنك تعيير كمية األلوان األساسية األحمر، األخضر، واألزرق بتحديد قيمة نصوع كل 
باديل والتوليف بين هذه القيم بالت . ٢٥٥لون من األلوان الثالثة المكونة للنظام بقيمة تتراوح بين صفر إلى 

 مليون لون أو درجة لونية مختلفة وهو نفس العدد من األلوان الذى ١٦والتوافيق يمكنك من الوصول ألكثر من 
يمكن للعين البشرية أن تدركه، ولكنها ما تزال ذات نطاق محدود إذا ما قورنت بما هو موجود فى الطبيعة بسبب 

 التى تستخدم فى عرض الصورة على الشاشة أو إمكانيات القيود التى تفرضها طبيعة شبكة الحبيبات الفوسفورية
  .خاليا التقاط الضوء فى الماسح أو قدرة خاليا شبكية العين على التقاط األلوان

. Primaries additiveيتم اإلشارة فى هذا النموذج إلى ألوان األحمر ، األخضر ، األزرق باسم ألوان أولية جمعية
لطيف اللوني المرئي عن طريق الخلط بين مقادير مختلفة من هذه المكونات الرئيسية ويمكن تشكيل نسبة عالية من ا

  . الثالث للضوء الملون

  يمتزج الضوء األحمر واألخضر واألزرق وبنسب متساوية  للحصول على اللون األبيض، وهو RGBوفى النموذج 
منخفضة من األحمر، األخضر، األزرق فيؤدى إلى أكثر األلوان نصوعا على اإلطالق أما انعدام الضوء أو مزج كثافات 

كما نحصل على ألوان ثانوية عندما . ظهور األسود أو الدرجات المعتمة من الرمادى وفقا لنسب األلوان المضافة
تضيف اللون األحمر واألزرق إلنتاج لون أحمر أرجواني أو البنفسجى، وعندما تضيف اللون األخضر واألزرق 

، وعندما تضيف اللون األحمر واألخضر التام الكثافة  تحصل Turquoiseالسماوى أو الفيروزى للحصول على أزرق 
وبطرح بعض األحمر يتكون أخضر مائل للصفرة ، وبطرح نسبة من  األخضر يتكون اللون . على اللون األصفر

وكذلك فإن . جة اللونية المطلوبةالبرتقالى ولكن كل هذه األلوان بها نسبة ما من اللون األزرق لتفتيح أو تغميق الدر
  . اضافة األخضر واألزرق معا بدون مزيج من األحمر يكون اللون األزرق السماوى 

@@x‡ìàäÛaCMYK@@ @
 يمثل أحبار الطباعة الرباعية المستخدمة في طباعة األوفست وغيرها ن انواع الطباعة الكمية CMYKالنموذج اللونى 
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وع من تقنيات الطباعة، ينبغي تحبير كل لوح من ألواح الطباعة األربعة بواحد من ولطباعة الصورة باستخدام هذا الن
 colorتلك األلوان والعملية المؤدية إلى إنتاج كل لوح من ألواح الطباعة تدعي عملية فرز أو فصل األلوان  

separationsسية الطرحية التى تستعملها واأللوان األسا.  وإعادة جمع األلوان المفروزة تنتج صورة مكتملة أو مركبة
الطابعات التجارية وهى األزرق السماوى، واألحمر األرجوانى ، واألصفر وفيها  يمتص األزرق السماوى الضوء 

هذه األلوان ال يمكنها إنتاج . األحمر، بينما يمتص األحمر األرجوانى الضوء األخضر ويمتص األصفر الضوء األزرق
فى كثافتها الكاملة، فاأللوان األزرق السماوى األحمر األرجوانى واألصفر الممتزجة اللون األسود فى الواقع حتى 

بنسب متساوية معا ال تنتج ما هو أكثر من لون بنى طينى وهو ما دعا إلى إضافة اللون األسود إلى النموذج لكى 
  . يساعد فى إبراز وتعميق ظالل األلوان وبالطبع طباعة اللون األسود الحقيقى

 االختالف بين مفهومى الضوء والصبغة أمر هام يجب اإللمام به حتى نتمكن من تفسير كيفية ظهور األشياء في ويعد
كافة أحوال اإلضاءة مختلفة فالضوء والصبغات اللونية عنصران مختلفان ولكنها مكمالن لبعضهم البعض فإحدى 

فيقوم نموذج الـ . موجودة في نماذج الصبغة وهكذااأللوان األساسية لنماذج الضوء مثالً قد تكون مكملة أللوان ال
)RGB ( بإرسال الضوء بينما يقوم)CMYK (ولذلك ال يمكن رؤية لون أو صبغة أي شكل ما لم يخترقه أو . بعكسه

  .يصطدم به الضوء وبالتالي يحتاج الضوء الملون إلى سطح غير شفاف الختراقه حتى نراه

ماوى كامل الكثافة واألحمر األرجوانى إلنتاج األزرق الداكن مع مسحة من وفى هذا النموذج يمتزج  األزرق الس
البنفسجى، وطرح بعض األزرق السماوى من الخليط يؤدى إلى إنتاج اللون البنفسجى وطرح بعض األحمر األرجوانى 

وفقا للدرجة ينتج لونا أزرق متوسط باهت كل هذه األلوان الناتجة جميعا تشترط انعدام أو نقص متدرج لألصفر 
وطرح بعض األحمر . كما يمتزج األحمر األرجوانى التام الكثافة واألصفر ليكونا معا أحمر المع. اللونية المطلوبة

كل هذه األلوان الناتجة جميعا تشترط انعدام . األرجوانى لعمل لون برتقالى المع وطرح بعض األصفر لعمل لون وردى
ألصفر التام الكثافة واألزرق سماوي فيمتزجا ليكونا معا أخضرا المعا مع قليل أما ا. أو نقص متدرج لألزرق السماوى

وطرح بعض األصفر يؤدى لتكون لون أزرق مخضر ويؤدى طرح بعض األزرق السماوى تكوين لون . من الزرقة
توقعا وإنما ومزج األزرق السماوى تام الكثافة واألحمر األرجوانى واألصفر  معا فيكون ليس ما هو م.  أخضر مصفر
 وإنما هو RGBوكما سبقت اإلشارة إليه من قبل فإن األسود ال يتم تكوينه كما هو الحال فى النموذج . لونا بنيا طينيا

أما انعدام وجود صبغة أو عدم وجود . صبغة سوداء مضافة ألى صبغة أخرى لتغمق اللون أو إحداث اللون األسود
وبالطبع إذا ما تمت الطباعة على ورق ). تراض أن األبيض هو لون الورقباف( لون نهائيا ينتج عنة لون األبيض 

  .غير ابيض يستحيل تكوين اللون األبيض وفقا لهذا النظام

 إلى النموذج اللونى  RGBويمكنك أن تالحظ االنخفاض في جودة اللون عندما تقوم وتحويل صورة من النموذج 
CMYK ألنه على الرغم من استخدام صيغة لون CMYK مستوى ٢٥٧ ألربع قنوات تحتوي كل واحدة منهم على 

 فال يمكن لحبر الطباعة أن يحصل على كل شيء RGB ليست في حجم لون CMYKلضبط اإلضاءة إال أن مساحة لون 
 إال أنها ال تكون CMYK ولذا فبالرغم من القدرة على عرض إمكانيات أكثر للون في طريقة RGBتراه في صيغة 
  . RGB مثل واضحة الرؤية

 ألن العمل CMYKوعلى الرغم من أن العديد من مستخدمى الحاسب فى معالجة الصور يدافعون عن العمل بطريقة 
 يزيل عوامل اإلحباط فى اللون، فانه من المؤسف أنها أبطأ كثيراً ألنها بحاجة إلى حاسب CMYKباستخدام النموذج 

 المعروضة إلى النموذج CMYK فى هذه الحالة يجب أن يحول قيم أسرع وذاكرة أكثر سعة ألن برنامج معالجة الصور
RGBوعندما يعرض لك .  الذى تفهمه إلكترونيات شاشات العرض بصورة سريعة لكى ال تالحظ أنت ما يحدث

 فإنه يسعى لمحاكاة ما يمكن أن تكون عليه الصورة إذا تم طبعها على CMYKالبرنامج الذى تستخدمه صورة بنمط 
  .CMYKويكون اللون األسود دائماً الصورة األساسية في عملية الطباعة لـ . ستخدام األحبارالورق با

 يمكن أن يتطلب بعض المفاهيم المختلفة CMYK فالتحرير فى طريقة RGBوإذا كنت قد اعتدت على تحرير صور 
 فان األبيض يشير RGBقةفعندما تعرض طبقة لون واحد  فى طري. نوعا ما خاصة عند تحرير طبقات اللون الفردية

  CMYKإلى لون عالى الكثافة، واألسود يوضح لون منخفض الكثافة وهذا عكس ما يحدث عند استخدام النموذج 
  .الذى عندما ترى طبقة لون فردية فيه فان األسود يعنى لون عالى الكثافة واألبيض يعنى لون منخفض الكثافة 
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  ينبغى التأكد من أن البرنامج الذى تعمل عليه CMYKورة إلى نموذج لون ويجدر هنا اإلشارة إلى أنه  قبل تحويل ص
األمر الذى يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على . قد تم معايرته للتوافق مع الشاشة والماسح والطابعة التى تتصل به

  .CMYKجودة إنتاج صورة ما وفقا للنموذج 

@@óãìÜÛa@x‡ìàäÛaLab@@@ @
ويفضل . CMYK وRGB  تشكل كل األلوان التى يمكن أن يتضمنها نموذجىLABلون مساحة األلوان فى نموذج 

وقد طورت .  مستقل عن أيا من الضوء أو الصبغةLABمستعملى برامج تحرير الصور العمل فى هذه الطريقة ألن 
ما اعتبر عندئذ  وهو ١٩٣١ عام Commission Internationale de l'Eclairage CIEهذا النظام منظمة اللون العالمية 

 كل العيوب فى LABويعالج نموذج لون . نموذج اللون الذى يمكن أن يحتوى نظرياً على كل لون تستطيع العين رؤيته
، كما يقدم عددا أكبر من األلوان فى نطاق التدرج بين األزرق إلى األخضر إلى األحمر مقارنة CMYK و RGBنماذج  

 CMYK يعالج األلوان المفقودة من سلسلة التدرج اللونى الذى يخلقه النموذجوفى نفس الوقت، فإنه. بالنظم األخرى
  . وعددها يكفى لتلوين كل سنتمتر مربع فى إستاد القاهرة بلون مختلف

وعندما .  على الطابعةLABومن الناحية النظرية يمكن عرض نفس األلوان التي تراها على الشاشة الخاصة بك بنظام 
  LAB ونظم األلوان األخرى يتم استخدام نظام CMYK و RGBوشوب بالتحويل بين نظامى يقوم برنامج مثل فوت

عندما يتم .  يمكنها أن تستوعب األلوان فى جميع الصيغ والنظم األخرىLABكمرحلة انتقالية ألن كم األلوان فى نظام 
 و RGBل كامل سلسلتى طرق  لن تفقد أى لون ألن  سلسلتها اللونية تشمLABتحويل األلوان باستخدام طريقة 

CMYK.  

إمكانية لون مختلفة وهى قناة ٢٥٦ويستعمل هذا النموذج  ثالث طبقات تحتوي كل واحدة منها على نقاط ضوئية بها 
  Lوطبقة النصوع التى يشار إليها حرف . chromatic channels وأخريين لنطاق اللون luminosity channelللنصوع 

، وفيه يكون HSLوالنصوع هنا يشبه إلى حد بعيد ذلك المستخدم فى النموذج  %  ١٠٠لها مقياس من صفر إلى 
. ١٢٧ إلى سالب ١٢٨ اللتين تتراوح قيمهما ما بين a و bأما محورى اللون فهما طبقتى . األبيض لون كامل الكثافة

إلى ) قيم نصوع منخفضة ( تمثل األلوان من األزرق إلى األصفر ألوان التى تتراوح من أخضر غامق " a" وطبقة 
قيم نصوع (تتراوح من ازرق المع " b"، وطبقة ) قيم نصوع عالية(إلى وردى المع ) قيم نصوع متوسطة(رمادى 
هذه األلوان . لأللوان من األحمر األرجوانى إلى األخضر) قيم نصوع عالية(إلى رمادى إلى أصفر محروق ) منخفضة

 . تمتزج معاً لتنتج ألوان أفتح 
 معظم األحيان هو أسرع كثيرا من التحرير لكنه  RGB فى نفس سرعة التحرير فى طريقة LABحرير فى طريقة والت

  بدالً LABإذا كنت تخطط طباعة صورتك لعمليات فصل اللون ، فقد تريد التجربة باستعمال طريقة . CMYKفى طريقة
، فيما عدا تغيير األلوان التى CMYKصورة إلى   ال يؤكد عدم تغيير األلوان عندما تحول الLAB، بسبب أن RGBمن

  . مثل األلوان الصفراء المتذبذبة واألزرق الغامقCMTKتقع خارج نطاق 


