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Ral Digital - teszt adatok

BEVEZETÉS

A RAL Szín szabványokat a Német Minőség Biztosítási és Védjegy Ellenőrző Intézet (German 
Institute of Quality Assurance and Trademark Control) fejlesztette ki és kezeli. Mind a 194 klasszikus 
árnyalat (RAL 840‐HR) mind az új RAL Design System a maga 1688 színével, jól ismertek több 
iparágban, így az építőanyagok és kozmetikumok között is. 

A RAL Digital szoftver integrálja az összes RAL Színt (194 + 1688) számos szoftverbe, biztosítva 
minden esetben a több mint 25 kimeneti változatot (képernyő, nyomtató, stb.). 

Az új “RAL színek beolvasása...” parancs alapértelmezésben a Lehetőségek menüben jelenik meg. 

A RAL SZÍNEK ARCHICAD-HEZ TESZT FÁJLOK 

A 840_TEST.PAL és az RDS_TEST.PAL tartalmazzák a mindkét RAL Színrendszer aktuális első 50 színét. 
Ezek segítségével kipróbálhatja a RAL Színek használatát az ARCHICAD‐ben. 

RAL Színek használata az ARCHICAD-ben

A telepítés után mindkét színrendszer első 50 színe rendelkezésre áll az ARCHICAD‐beli használatra: 

• A Lehetőség menüben válassza a “RAL színek importálása...” parancsot. A megnyíló 
párbeszédablakban megkeresheti a két mintafájlt (ARCHICAD/Kiegészítők/Kiegészítések/
RAL). Válassza ki valamelyiket. 

• Megjelenik a RAL színek importálása párbeszédablak, a választható színek listájával. Válassza 
ki az egyik színt, majd kattintson az OK gombra. Több színt is kijelölhet egyszerre. A kijelölt 
színek betöltődnek.

• Válassza a Lehetőség > Elem tulajdonságok > Felületek parancsot. Itt láthatja, hogy az 
importált RAL színek neveit viselő új felületek kerültek a listába. 

• Állítsa be tetszés szerint a megfelelő felületeket az Eszköz beállítás párbeszédablakokban. 

• Készítse el rajzait a RAL színekkel! 

A színek Trinitron képcsőjű színes képernyőkhöz vannak optimalizálva (6500 °K, Gamma = 1,8) és 
megfelelő gépeken magas minőségű megjelenítést nyújtanak. A RAL Digital csomagban a paletták 
rendelkezésre állnak további 20 kimeneti lehetőséghez (nyomtató, rajzgép, stb.). 

A RAL DIGITAL CSOMAG 

A teljes RAL Digital programcsomag további különböző színpalettákat tartalmaz a következő 
programokhoz: Adobe Illustrator, Corel DRAW Photo‐Paint, Macromedia FreeHand, Adobe 
PageMaker, QuarkXPress, Adobe Photoshop, Micrografx Designer, Micrografx Picture Publisher, 
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valamint további szoftver részeket színtervezéshez, mint például Colour Dropper, Visual Colour 
Tuning és különböző színtérképek (Colour Maps).

Szavatosság elhárítása: 

A szoftvert úgy adjuk át Önnek “AHOGY VAN” és Ön elfogadja, hogy tartalmazhat hibákat. A 
GRAPHISOFT nem vállal semmiféle szavatossági vagy felelősségi kötelezettséget ezért a termékért. 
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