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) برخوردم و چون نمی دانستم چیست در اینترنت به Look Up Table(کوتاه شده يِ  LUTبه واژه يِ  Nukeدر برگردان راهنمايِ کاربري 

معنا می شود ؛ ولی با توجه به کاربريِ آن برگردانِ  "جست و جو جدولِ "در زبان پارسی به  LUTجست و جويِ معنا و کاربردِ آن پرداختم. 

را براي آن مناسب تر دانستم. به هر روي ، هر یک از دوستان که با جدولِ جست و جو آشنایی داشته باشند ، می توانند  "جدولِ تبدیلِ ارزش"

 است. Fuji Filmاز شرکتِ  Daisuke Nakano آقايِ مقاله يِهمین واژه را براي آن به کار بگیرند. آن چه در زیر می آید برگردانی از 

http://www.fujifilm.com/products/motion_picture/image_processing/is_mini/promotion/lut/index.
tmlh  

 پیش گفتار

بیان می کنیم. این اصطالح را کم و بیش به کار می بریم  "LUTساخته شدن یک "زمانی که رنگِ یک نگاره را تغییر می دهیم ، معموالً آن را با 

 و معنايِ آن. LUTکوچک ترین آگاهی ندارند. در این جا مرور کوتاهی خواهیم داشت به ، ولی بیش ترِ مردم واقعاً در باره يِ این 

1D LUT چیست؟ 

LUT  : بسته به کاربري هایی که در صنعت دارد به نام هايِ گوناگونی خوانده می شود ،lut  ،Cube  ،Table  و ،L.U.T به هر روي ، این .

را در  LUTهنگامی که جدولِ  ارزش هايِ درون رفت متناظرش به نمایش می گذارد. ازتنها یک جدول است که ارزش هايِ بیرون رفت را 

دیگر بر می  RGBاز یک پیکربندي را به یک پیکربنديِ  RGBروندِ پردازشی یک نگاره به کار می گیرید ، نقِش آن این است که سه ارزشِ 

 گرداند.

 را به نمایش گذاشته ایم : LUTدر شکلِ روبرو یک 

نها دارايِ ، که ت 1D-LUTدر این نمونه يِ ساده نگاهی داریم به یک 

) integerکه با عدد صحیح ( یک درون رفت و یک بیرون رفت است

بیرون رفت را  Yدرون رفت ، و آسه يِ  Xآسه يِ  مشخص شده اند.

 نشان می دهد.

باشد ، در بیرون رفت  80نمونه ، اگر ارزشِ درون رفت برابر با براي 

اگر ارزشِ همین گونه ،  ه). بAبرگردانده می شود (نقطه يِ  50به 

برگردانده می  220باشد ، در بیرون رفت به ارزشِ  170درون رفت 

 .)Bنقطه يِ شود (

یرون رفت نیاز ارزشِ ب 256باشد ، به  8bit، اگر درون رفت خوب 

ان هايِ ارزش هايِ درون رفت به بیرون رفت را برگردبخواهیم همه يِ . اگر 255تا  0ارزشِ درون رفت باشند : از  256 ام باگ داریم که هم

 زیر را خواهیم داشت.بنویسیم ، نگاره ِي  

 ) می خوانیم.LUT )1D-LUTیک  آن را همان چیزي است که مااین 

 

http://www.fujifilm.com/products/motion_picture/image_processing/is_mini/promotion/lut/index.html
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هايِ بیرون رفت که هم ، ستون سمتِ چپ ارزش هايِ درون رفت را نشان می دهد. ارزش  این نمونهدر 

 ، یاساسطور به  گام با ارزش هايِ درون رفت هستند در ستون سمتِ راست به نمایش گذاشته شده اند.

از  Look Up Table؛ بنا بر این ، نامِ  یممی کن ست و جوجداریم ارزش هايِ رويِ یک جدول را  ما

 همین جا گرفته شده است.

 را برگردانیم. RGB (80,80,80)ارزشِ  LUTجدولِ یک به کمکِ  بیایید

 RGBبرگردانده می شود ؛ بنا بر این ، در بیرون رفت ارزشِ  50در بیرون رفت به  80درون رفتِ رزشِ ا

 برگردانده می شود. (50,50,50)به 

جدول هايِ  B، و  R  ،Gکه هر یک از ارزش هايِ  یاندازیمب نگاه یديدبه همین نمونه از  بیاییداکنون 

LUT  سه جدولِ نگاره يِ زیر جداگانه دارند. در ،R-LUT  ،G-LUT  و ،B-LUT .به کار می رود 

 
برگردانده شده است. همان  RGB (50,75,25)به بیرون رفتِ  RGB (80,80,80)رفتِ بر رويِ هر سه جدول نگاه کنید. درون  Cنقطه يِ به 

 به ارزش هايِ گوناگونی برگردانده شده اند. B، و  R  ،Gگونه که می بینید هر یک از ارزش هايِ 

که تنها شدّت  1D-LUT هايِ جدول. کرد اجرا RGB 1D-LUTه نمی شود آن را با جدول هايِ ککاري است برگرداندن رنگ ها  بر این ،نا ب

 نیاز داریم. 3D-LUT به یک جدولِ پیچیده تر به نامِ این جا ،در  را کنترل می کنند ، نمی توانند برگرداندن رنگ را انجام بدهند.

3D-LUT چیست؟   

 ."افزایشِ اشباع"و  "نگ مایهرزیاد کردن اندازه يِ "دو اصطالحِ تکنیکی بدانیم : در باره يِ  ی بایدمبپردازیم ،  3D-LUTاز این که به پیش 

) نیز افزایش Saturation) را زیاد کنیم ، اشباع (Tone Scale( نگ مایهراگر اندازه يِ "به هنگامِ کار با این جمله سر و کار داشتید : شاید 

  د.یبا افزایشِ اشباع نیز درگیر می شوزیاد می کنید ،  1D-LUTرا با یک جدولِ  مایه نگرمانی که دارید اندازه يِ زواقع ، در  ."ابدمی ی

اندازه يِ درجه يِ خاکستري را زیاد . اگر نشان داده ایمخاکستري رنگ  با یک نگاره يِ را نگ مایهرندازه يِ تغییرِ ا 1ماره يِ شنگاره يِ در 

پایین بردن " طالحِاص ، کنید هروند را واروناگر  می شود. "رنگِ سفید سفیدتر ، و رنگِ سیاه تاریک تر"کنید (باال بردن کنتراست) ، می بینید که 

 به کار می بریم.براي آن را  )Soft Tone( "نگ مایهر
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در  را نآ، و نمودارِ  2ماره يِ شنگاره يِ در را  يِ باال مونهن عددي برآیندِمی توانید این جا نگاره يِ زیر نگاهی بیاندازیم. در  دو بیایید بهاکنون 

 .بینیدب 3ماره يِ ش نگاره يِ

  

. به ی شودمبرگردانده  RGB=(240,240,240)بیرون رفتِ ) به A(نقطه يِ  RGB=(140,140,140)درون رفتِ ارزشِ ،  2نگاره يِ در 

 RGB=(80,80,80)همین گونه ، ارزشِ درون رفتِ به  ."سفید ، سفید تر می شود" 1D-LUTجدولِ  ابدر تبدیلِ ارزش ها  سخنی دیگر ،

 ."سیاه ، تاریک تر می شود ". یعنی ی شودمبرگردانده  RGB=(50,50,50)به ارزشِ بیرون رفتِ  )B (نقطه يِ

است را به کمکِ  RGB=(120,140,120)رنگِ سبزِ روشن که دارايِ ارزش هايِ  می خواهیم این جانگاه کنید. در  4نگاره يِ شماره يِ به 

 یم.رداندرگباالتري را ممکن می سازد) (که اندازه يِ رنگ مایه يِ ب 1D LUTیک جدولِ 

این جا می د. در برگردانده می شو RGB=(120,240,120)رفتِ به ارزشِ بیرون  RGB=(120,140,120)، ارزشِ درون رفتِ نخست 

 یعنی این که اشباع افزایش می یابد.این  می شود. RGBمیانگین ارزشِ بزرگ تر از ،  )G ارزشِ(فزایش یافته ا نصرِعبینید که 

نزدیک  RGBگینِ ارزشِ یانبه م B، و  R  ،G، ارزش هايِ  اهش داده شودک )Tone Scale( رنگ مایه وارونه ، اندازه يِاگر به شکلی اکنون 

 ترین ارزبیکی باشد ، ) RGB=(120,120,120)(مانندِ  RGBبا ارزشِ میانگینِ  B، و  R  ،Gارزش هايِ  هر یک از کههنگامی  تر می شوند.

 (بی رنگی) می شود (در این جا خاکستري). Achromatic ، مایه يِ رنگ که رنگ واهد بودخمشخصه این 
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ارزشِ  عنیی : ر می گردانیمبه نقطه زیاد کردن اندازه يِ رنگ مایه ، رنگِ خاکستري را در س رايبنگاهی بیاندازیم. همین نمونه  هببیایید اکنون 

 RGB=(50,50,50)به ارزشِ بیرون رفتِ  را ، RGB=(140,140,140)، و  RGB=(80,80,80)  ،RGB=(120,120,120)درون رفتِ 

 ،RGB=(120,120,120)  و ،RGB=(240,240,240) رنگِ سبزِ روشن با ارزشِ درون رفتِ یک  یم.گرداندمی  بر

RGB=(120,140,120) ه ارزشِ بRGB=(120,240,120) ی انجامدم ؛ که به افزایشِ اشباع برگردانده می شود. 

نیز اشباع  مدهآبه دست  دِبرآیندر ،  دکنی یادز 1D-LUTرنگ مایه را با یک جدولِ  اندازه يِ تالش کنید نیز ببینید. اگر عددبا توانید می را این 

 .ی یابدمافزایش 

سخنی دیگر ه ب م ، چه کار باید بکنیم؟نداشته باشیاشباعِ رنگ  افزایشی در مایه يِ خاکستري را زیاد کنیم ولی بخواهیم اندازه يِ رنگ اگرکنون ا

 بر می گردانیم RGB=(240,240,240) ارزشِ بیرون رفتِ  به RGB=(140,140,140)ارزشِ درون رفتِ رنگِ خاکستري را از ، زمانی که 

 انجام بدهیم؟ مبماند ، چه کار می توانی RGB=(120,140,120) بر رويِ همانبزِ روشن رفتِ سرفت و بیرون ارزشِ درون  خواهیمب، و 

ارزشِ درون  یک به G عنصرِ براي 240و بیرون رفتِ  140ارزشِ درون رفتِ  1D LUTدر جدولِ  ممکن است به این فکر کنیم که ، نخست

 درون رفتِ  ارزشِ یک که دارايت می آوریم را به دسرنگِ سبزِ روشنی  از این ، پس. ی شودمبازنویسی  140بیرون رفتِ  یک و 140رفتِ 

RGB=(120,140,120)  ِو ارزشِ بیرون رفتRGB(120,140,120) با ارزشِ خاکستري  مایه يِ رنگ ک اندازه يِیبراي ،  لیو. است

خواهد  RGB=(240,140,240)ابر با ، برآیندي که به دست می آید یک ارزشِ بیرون رفت بر RGB=(140,140,140)درون رفتِ برابر با 

 .)5ماره يِ ش(نگاره يِ  ) استmagentaبود که یک رنگِ ارغوانی (

. افتیدست  ی، به برآیندِ رضایت بخش يِ این هادو رهبرگرداندنِ براي  1D LUTیک  گیريا به کاربهم زمان د که طور مشخص نمی شوبه 

به ارزش هايِ بیرون رفتِ  RGB=(140,140,140)ارزش هايِ درون رفتِ  ندازه يِ رنگ مایه يِ خاکستري ازابرگرداندنِ 

RGB=(240,240,240) درون رفتِ ارزشِ  زِ روشن ازبرنگِ س ، وRGB=(120,140,120) بیرون رفتِ به RGB=(120,140,120) ، 

 باید چه کار کنیم؟پس  شدنی نیست.با هم هم زمان 
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به همان  LUTها را در جدولِ ترکیب این  م بدهیم این است که دو مجموعه ازيِ آن چه باید انجاروشِ ساده براي انجام این کار هست. همه یک 

، و درون رفتِ  RGB=(240,240,240)بیرون رفتِ  هب RGB(140,140,140)درون رفتِ  یعنی : گه داریمنتند شکلی که هس

RGB=(120,140,120) رفت  را به بیرونRGB=(120,140,120). 

 

رکیبی ت يِ مجموعهیک "ه کنیم را آماد LUTسخنی دیگر ، می باید الگويِ دیگري از به 

کند ؛ نه این که هر را تعریف  B، و  R  ،Gکه ترکیبی از ارزش هايِ  سه درون رفت از

 ".رگرددب ت به یک بیرون رفتِ منحصر به فرددرون رف

را  ، آن ر می گرددبرا به کار می بریم که به ترکیبی از سه ارزش  LUTزمانی که یک 

 می خوانیم. "3D LUT"به نام یک 

را آورده ایم. جدول  8bit RGB 3D LUTنمونه اي از یک  6 نگاره يِ شماره يِدر 

 ، به کار ببریم 3D LUTیک  را نشان می دهد. اگر RGBهمه يِ ترکیب هايِ 

 RGB=(120,140,120)به بیرون رفتِ  RGB=(120,140,120)رفتِ درون 

 ؛ RGB=(240,240,240)به بیرون رفتِ  RGB=(140,140,140)رفتِ درون 

 دو تبدلِ ارزش را هم زمان می شود اجرا نمود.این 

زیاد کند ، اشباع نیز افزایش  )7شماره يِ  خاکستريِ نگاره اي را (نگاره يِ اندازه يِ رنگ مایه يِ با آن به کار ببریم که 1D LUTیک اگر 

یه يِ خاکستري رنگ ما ندازه يِرا براي این کار داشته باشیم ، با زیاد کردن ا 3D LUTهر روي ، اگر یک را ببینید). به  8خواهد یافت (نگاره يِ 

 ببینید). 9(می توانید برآیند به دست آمده را در نگاره يِ شماره يِ  همان شدّتی که دارد نگه داشته می شود ا، هم زمان اشباع ب
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تنها به ترکیب هايِ  8bit 1D LUTیک میزان بیش تري از حافظه را می گیرد. در  3D LUTامّا ، چیزي که باید بدانید این است که یک و 

256x3=768  .3یک ولی داده نیاز استD LUT  ترکیب نیاز دارد. میلیون) 16.77( 16,777,216=3^256به 

 


