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SLOVAR UPORABLJENIH IZRAZOV IN TUJK
Bluetooth – modri zob oz. varna brezžična tehnologija
HD – visoka ločljivost 1280 x 720 px (angl. High-definition video)
IAPS – zbirka slik, pripravljenih za doseganje standardiziranih setov slik za preučevanje čustev
in pozornosti (angl. Internacional Affective Picture System)
IQR – interkvartilni razpon (angl. Interquartile range)
NFC – visokofrekvenčna komunikacijska tehnologija kratkega dosega (angl. Near Field
Communication)
pt – tipografska mera, ki ustreza 0,3528 mm (angl. Point)
px – slikovna točka (angl. Pixel)
SAM – podoba, s katero merimo valenco, vzburjenost in dominanco (angl. The SelfAssessment Manikin)
V/A – razmerje valence in vzburjenosti (angl. Valence/Arousal)
vrednost X – vrednost na horizontalni osi
vrednost Y – vrednost na vertikalni osi
3D – tridimenzionalni prostor (angl. Three-dimensionality)
4K – ultravisoka ločljivost 4096 x 2160 px (angl. 4K resolution )
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POVZETEK
V diplomski nalogi sem predstavila vpliv računalniško obdelanih fotografij na njihovo
sporočilnost. V teoretičnem delu sem pisala o digitalni fotografiji, njeni obdelavi in programih
za urejanje. Predstavljene so dobre strani obdelave in podprte s primeri z interneta. Dotaknila
sem se tudi sporočilnosti in predstavila, kaj in kako vpliva nanjo. Raziskala sem tudi vpliv
obdelanih fotografij na čustva in to podprla z uporabo programa Noldus Face Reader. V
praktičnem delu sem vso teorijo uporabila v praksi. Predstavila sem obdelavo fotografije od
zajema do končne obdelane fotografije. Obdelava je predstavljena v programu Adobe
Photoshop. Končni odziv na obdelane slike in njihovo sporočilnost sem preverila z
eksperimentom s programom Noldus Face Reader. Pri tem sem uporabila dva primera, vsak od
njiju je vseboval tri avtorske slike. Vsi testiranci so na koncu sodelovali tudi v anketi, ki
predstavlja drugi del eksperimenta in s pomočjo katere sem preverjala njihovo mnenje o
fotografijah. Na koncu diplomske naloge so predstavljeni vsi pridobljeni podatki tako iz
programa za zaznavanje čustev kot iz ankete. S njimi sem lahko splošne trditve o sporočilnosti
povezala z dejanskimi.
KLJUČNE BESEDE: sporočilnost, obdelava, digitalna fotografija, čustva, valenca, vzburjenost
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ABSTRACT
In the graduation thesis, I presented influence of computer-processed photos on their
communicativeness. In the theoretical part, I wrote about the digital photography, processing
of a digital photography, and editing programs. In the graduation thesis, good sides of
processing are presented, and they are supported by examples from Internet. I also mentioned
communicativeness itself. I presented what and how it affects communicativeness. I also
presented the impact of the processed photos on emotions and supported that by using the
Noldus Face Reader program. In the practical part, I shifted all the theory into the
implementation. I presented the photography processing from the capture itself to the final
processed photography. Processing is presented in Adobe Photoshop. I checked the final
response to the processed photos and their communicativeness in an experiment using the
Noldus Face Reader program. In the experiment, I used two examples. Each example consisted
of three photos. Photos are copyrighted. All of the participants also took part in the survey,
which represents the second part of the experiment and according to which I checked their
opinion regarding the photos. At the end of the thesis, I presented all of the data obtained in the
program for emotions detections as well as survey. Based on the obtained data, I could link
general statements on communicativeness with the actual ones.
KEY WORDS: communicativeness, processing, digital photography, emotions, valence,
arousal.
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1

UVOD

Dandanes je uporaba programov za obdelavo fotografij zelo aktualna. Programi in možnost za
učenje obdelave fotografije so postali dostopni širši javnosti. To je prineslo velike spremembe
pri poznavanju resnice, ki nam jo sporoča fotografija. Včasih je imela zajeta fotografija
drugačen, realnejši pomen, saj ni imela nobenih dodatkov in je odražala dejansko stanje. Danes
pa z različnimi obdelavami spreminjamo ne le videz, ampak tudi celotno sporočilo fotografije.
Najosnovnejši objekt na sliki, ki bi sicer imel najmanj pomena, lahko spremenimo v nekaj, kar
bo razmišljanje preusmerilo drugam.

1.1 Predstavitev problema
V diplomski nalogi sem se osredotočila na tri glavne vsebinske sklope. Prvi opisuje fotografijo
na splošno in njeno obdelavo. Fotografija se deli na analogno in digitalno, v diplomski nalogi
pa sem se osredotočila predvsem na drugo, novejšo in zanimivejšo digitalno fotografijo in
posledično njeno obdelavo. Glavna odločitev za izbiro digitalne fotografije je, da nudi veliko
prednosti že pri zajemanju, še več pa imamo možnosti pri njeni obdelavi, saj lahko poteka v
neskončnost. V tem sklopu sem predstavila tudi nekaj programov za obdelavo na računalniku,
mobilni napravi ali celo spletu. V poglavju o obdelavi sem predstavila tudi nekaj osnovnih in
malo zahtevnejših obdelav, s katerimi si lahko pomaga vsak. Vse že prej omenjene informacije
iz prvega sklopa sem podprla tudi s spletnimi primeri. Predstavila sem uporabo in prikaz
obdelanih fotografij v revijah, reklamnih oglasih in na treh različnih družbenih omrežjih, kjer
je obdelave fotografij največ.
Drugi del predstavljajo načini za dodajanje sporočila k fotografiji. Temeljijo na psihološkem
načinu. V tem poglavju sem pisala o sporočilnosti fotografije. Ugotavljala sem, kdo ustvarja
sporočilnost, koliko in kakšen pomen imajo osnovni elementi fotografije, koliko pomena ima
besedilo in koliko znaki. Del sem namenila tudi čustvom, saj so prav tako pomembna za
sporočilnost. Veliko vlogo pri vsem pa odigra sugestija.
Zadnji, tretji del je merjenje učinka sporočilnosti. Predstavila sem primer obdelave digitalne
fotografije, ki sem ji dodala razpršitveni učinek. Postopek sem predstavila in natančno opisala,
da ga lahko naredi vsak, četudi ne zna delati s programom Photoshop. Testiranje sugestije sem
opravila malo drugače, in sicer z opisno predstavitvijo slike. Pri tem sem spraševala
anketirance, kakšno sliko bi pričakovali pri takšni sugestiji. Zajela sem vse glavne tvornike
sporočilnosti, ki sem jih opisovala v drugem delu. Na koncu sem izvedla tudi eksperiment, v
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katerem sem pridobila vse povratne informacije neposredno od testirancev, in s tem beležila
njihova čustva. Prvi del eksperimenta je bil povezan s programom za zaznavanje in beleženje
čustev, drugi del pa je vseboval anketni vprašalnik. Za merjenje učinka sporočilnosti sem
uporabila prvotno neobdelano fotografijo, obdelano in obdelano z dodanim besedilom. Program
je zajemal obrazne mimike testirancev in preračunaval najpomembnejši informaciji o valenci
in vzburjenosti. Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja o predvajanih fotografijah, o katerih
so anketiranci že izrazili mnenje z mimiko. Z vprašanji sem pridobila še neposredna mnenja o
prej predvajanih fotografijah. Po končanem testiranju sem vse podatke pregledala in jih zapisala
med rezultate. V zaključku sem predstavila možna dela v prihodnje in stvari, ki bi jih lahko
izboljšala.
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2

NA SPLOŠNO O FOTOGRAFIJI

V tem poglavju bom predstavila fotografijo na splošno, na kratko bom opisala analogno in
digitalno fotografijo, nato pa v naslednjem poglavju podrobneje opisala digitalno fotografijo.
Beseda fotografija izhaja iz besed photos, graphos in pisalo, kar bi lahko povezali v izraz risanje
s svetlobo. S tem dobro opišemo pomen fotografije, saj brez svetlobe in žarkov, ki nam jih
nariše svetloba, ne bi mogli zajemati slik. Na splošno je fotografija znanost, umetnost,
predvsem pa tehnika, ki jo s pomočjo svetlobe in elektromagnetnih valov ujamemo preko
senzorja in zapišemo v določen format.
Digitalna fotografija spreminja poglede vizualnih komunikacij in kulture. Vedno je bila dokaz
in spomin na dogodek, ki se je zgodil. Predstavljala je dejansko stanje trenutka, ko je fotograf
sprožil gumb. Fotografije so bile večinoma neobdelane in so prikazovale realno stanje brez
popravkov. Ob pregledovanju razvitih fotografij smo se lahko spominjali dogodkov dobesedno
v živo. V rokah smo držali košček zgodovine. Kako pa je danes? Digitalno sliko obdelujemo
na veliko različnih načinov ter tako spreminjamo njeno sporočilnost in hkrati tudi resničnost.
Fotografija naj bi bila po Mitchellu fosilizirana svetloba, neposreden fizični odtis, na primer
prstni odtis na kraju zločina ali odtis šminke na ovratniku srajce. Za Susan Sontag fotografija
ni le slika kot interpretacija realnega, temveč je tudi sled, odtis stopala v pesku ali posmrtna
maska [1].
Med razvijanjem fotografije sta nastala dva mejnika, dva načina fotografije.
Analogna fotografija je proces, sestavljen iz fotoaparata, filma (na svetlobo občutljiv material)
in procesiranja, iz katerega nastanejo fotografije ali diapozitivi. Slika ob zajemu ni vidna. Ker
je bil v času analogne fotografije film sorazmerno drag, so morali fotografi paziti na vsako
zajeto fotografijo. Za razvijanje je bila potrebna temnica, fotografija pa je bila v tistih časih
veliko vredna. Fotografirali so le profesionalni fotografi. Za razvitje slik je bilo potrebno kar
nekaj časa. Obdelava slik je bila minimalna.
Digitalna fotografija je sestavljena iz osnovnih slikovnih elementov (angl. Pixel) in vsak od
njih ima svojo informacijo o svetlosti in barvi. Proces je sestavljen iz fotoaparata, senzorja v
objektivu in diska in je veliko preprostejši kot pri analogni fotografiji. Po zajemu motiva lahko
fotografijo takoj vidimo na zaslonu. Če nam ni všeč, lahko postopek ponovimo neštetokrat.
Fotografije se shranjujejo na disk oz. pomnilniške kartice, s katerih lahko nato vse shranimo na
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računalnik. Z digitalizacijo so se postopki iz temnice preselili na računalnike. Splet so
popolnoma preplavile fotografije, obdelane in neobdelane.
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3

DIGITALNA FOTOGRAFIJA

V tem poglavju bom predstavila digitalno fotografijo, prednosti digitalnih fotoaparatov in
programe za obdelavo (računalniške, spletne in mobilne različice). Opisala bom tudi postopke
obdelave digitalnih fotografij, ki so povezani s programom Photoshop. V nadaljevanju bom
podala primere uporabe obdelanih fotografij v revijah, oglasih in na družbenih omrežjih.
Predstavila bom tudi primer obdelave, ki ga imenujemo fotomontaža. Fotomontaž je na spletu
veliko, zato bom izpostavila samo enega avtorja posebnih fotomontaž.
Fotografijo lahko danes naredimo že z vsako napravo, ki omogoča fotografiranje. Od naprav
bo odvisna le kakovost. Kamere na mobilnih napravah se iz dneva v dan izboljšujejo in tako so
izdelovalci mobilnih in ostalih naprav prišli do stopnje, ko kakovosti ni možno več spreminjati
tako očitno kot pred nekaj leti. Večina mobilnih naprav ima samodejno zajemanje fotografij,
kar pomeni, da pomembnih nastavitev ne moremo spreminjati sami. Tako nam aparat sam
prilagodi svetlost in barvo, ki jo bo uporabil za fotografiranje.
Fotografiranje z mobilnimi aparati ali katerokoli drugo večfunkcijsko napravo uporablja skoraj
vsak. Namen je ovekovečiti poseben dogodek, fotografirati prijatelje ali družinske člane. Še
vedno pa se za studijske in profesionalne namene uporabljajo zrcalno-refleksni fotoaparati, ki
imajo možnost ročnega nastavljanja zajemanja fotografij. Tako si lahko vsak posameznik
prilagodi nastavitve, ki jih potrebuje v danem trenutku. S tem izgubi kar nekaj časa, a je trud
navadno poplačan. Vse je odvisno od prakse. Tisti, ki to počne vsak dan, ima nastavitve skoraj
že v rokah. Postopek digitalne fotografije lahko primerjamo s klasičnim, ki deluje zapletenejši,
vendar prinaša več koristi.

3.1 Prednosti digitalnih fotoaparatov
Takojšen ogled posnetkov: Posnetek si lahko takoj po zajemu ogledamo. Natančno si
približamo določene dele, ugotovimo nepravilnosti in takoj naredimo nov brezhiben posnetek.
Ni stroškov s kupovanjem filmov: Filmi so bili nekdaj precej dragi, zato je fotograf moral
dobro premisliti, kakšno fotografijo bo zajel. Danes s tem ni težav. Na sprožilec lahko
pritiskamo, dokler nam ne zmanjka prostora na spominski kartici ali baterije.
Priročna velikost: Digitalni fotoaparat so priročne velikosti, zato jih lahko vzamemo
kamorkoli. Kadar jih nosimo naokoli, jih je dobro imeti v ustrezni torbici, da preprečimo
poškodbe na aparatu.
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Preprosto rokovanje: Ko enkrat usvojite in spoznate vse funkcije svojega fotoaparata, boste
postali mnenja, da je delo z njim prav preprosto in zabavno. Vse funkcije so pri roki. Nekateri
modeli fotoaparatov imajo tipke za hitri dostop. Dosežemo jih tako, da samo malo bolj
iztegnemo prste.
Ustvarjalna svoboda: To pomeni, da lahko fotografijo naknadno obdelamo in prilagodimo
svojim željam. Obdelava sicer ni nujna, če je posneta fotografija brezhibna in taka, kot smo si
jo zamislili.
Ogled fotografij na večjih zaslonih: Fotoaparati imajo priključke, s katerimi jih povežemo
s katerimkoli zaslonom in tako predstavimo svoje delo praktično kjerkoli. Novejši fotoaparati
imajo že Bluetooth ali NFC-povezave za neposredna deljenja z ostalimi napravami.
Snemanje videa: Ne le da z digitalnimi fotoaparati fotografiramo. Z njimi lahko zajamemo
tudi videoposnetke v HD ali celo 4K resoluciji in za to ne potrebujemo dodatne naprave ali
kamere. Navadno potrebujemo za snemanje samo stojalo, da je celoten videoposnetek bolj
umirjen.
Preprosto tiskanje: Za razvijanje fotografij ne potrebujemo temnice in ostalih priprav.
Potrebujemo le barvni tiskalnik in računalnik. Tiskamo lahko preko programa v fotoaparatu in
neposrednih povezav ali fotoaparat povežemo preko kabla v tiskalnik.
Pregledno in lažje arhiviranje: Fotografij skorajda ne shranjujemo več v albume, temveč v
zunanje shrambe – diske, ki so zelo različnih velikosti. Shranjujemo jih v različne mape in si s
tem zagotovimo preglednejše preprostejše brskanje po arhivu. Obstajajo tudi spletne shrambe,
kjer datoteke shranjujemo v oblak in do njih dostopamo od kjerkoli. Potreben je le dostop do
interneta. Te shrambe so v veliko primerih brezplačne do določene meje podatkov. Ko jo
dosežemo, je treba dodatno shrambo dokupiti ali zakupiti za določen čas [2].

3.2 Obdelava digitalne fotografije
Fotografija je del našega življenja. Danes je na voljo veliko različnih naprav, s katerimi lahko
posnamemo odlične fotografije. Včasih so bili fotografi redki, saj je bila tehnologija težko
dostopna. Danes pa je ljubiteljski fotograf lahko vsak [3]. Z mobilnimi telefoni naredimo veliko
fotografij, a le redkokatera nam je všeč. Zadeva postane lažja, ko odpremo mobilno aplikacijo
z izdelanimi filtri. Še tako slaba in neljuba slika kmalu postane najboljša fotografija, ki jo kar
se da hitro objavimo na spletu. Pravi fotografi si za obdelavo svojih fotografij vzamejo nekaj
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časa več. Vse to opravljajo z boljšimi programi, ki so navadno plačljivi, vendar je njihova
zmožnost za obdelavo veliko boljša in kompleksna.
V današnjem svetu, kjer prevladuje informacijska tehnologija in so fotografije pomembne za
pridobivanje ključnih strank, načini obdelave potekajo skoraj v neskončnost. Glede predelav
fotografij imamo ljudje različna mnenja. Nekateri mislijo, da je vsako fotografijo treba urediti
v programu, pa čeprav gre za najmanjše popravke, kot so svetloba, kontrast in barva. Drugi pa
se strinjajo, da če je posneta fotografija tehnično brezhibna in fotografu všeč, ne potrebuje
urejanja. Od načina predelave je zelo odvisen tudi namen fotografije. Ta mnenja lahko
pogledamo tudi z drugačnega vidika. Svetlobo zajamemo s fotoaparatom, ostale informacije so
obdelane. Vse, kar se obdeluje naprej, se dogaja v različnih informacijskih načinih. Slikovni
elementi se pretvorijo v zapise, imenovane formati, ki se med sabo pretvarjajo. Fotografiji
spremenimo format in podatke zopet obdelamo na drugačen način. Tako lahko ugotovimo, da
je digitalna fotografija, ki jo vidimo na zaslonih, že sama po sebi obdelana [4].
Za domačo uporabo največkrat uporabljamo samo popravljanje izreza, svetlobe, kota
fotografije, odstranjevanje majhnih napak (odstranjevanje rdečih ali zaprtih oči). V studijske
oziroma profesionalne namene poteka obdelava v vse smeri. Od retuširanja nepravilnosti do
velikih fotomontaž, ki delujejo zelo realno.

3.3 Programi za obdelavo in njihova dostopnost
Na voljo je široka ponudba programskih paketov za obdelavo fotografij. Uporabnih in
preprostih pa je le nekaj. Najpogostejša programa za obdelavo sta Adobe Photoshop in Adobe
Lightroom. Po tovrstnih programih posegajo priznani fotografi in tisti, ki se s fotografijo
ukvarjajo v svojem prostem času. Tisti, ki naredijo le nekaj fotografij in jih želijo obdelati, pa
uporabljajo cenejše alternative oz. celo brezplačne programske ponudbe.
3.3.1 Gimp
Gimp je namenjen za urejanje, retuširanje in montažo fotografij. Uporabljamo ga lahko za
zahtevnejšo obdelavo. Ima kar nekaj profesionalnih funkcij. Je eden prvih brezplačnih
programov, ki je lahko nadomestek Adobovim programom. Postavitev gumbov, imena funkcij
in delo s plastmi so enaki kot v Photoshopu. Ker je različica brezplačna, je treba fotografije
nenehno shranjevati, saj se program velikokrat sesuje [5]. Slika 1 prikazuje začetno stran
programa Gimp.
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Slika 1: Zaslonski posnetek programa Gimp
3.3.2

Paint.net

Paint.net ponuja vse osnovne funkcije in dodatna orodja, kot so delo s plastmi, filtri in
različnimi učinki. Podobno kot Gimp je tudi Paint.net neke vrste nadomestek Photoshopa. Je
preprostejši program z manj funkcijami. Njegova prednost je, da je veliko stabilnejši in
povzroča manj nevšečnosti pri obdelavi. Veliko ljudi pomisli na Microsoftov program
Paint/Slikar. S tem programom ni povezan, saj je veliko naprednejši [6]. Na sliki 2 je prikazan
zaslonski posnetek programa Paint.net. Vidimo lahko podobnost s programom Photoshop, saj
vsebuje orodno vrstico na levi strani.

Slika 2: Zaslonski posnetek programa Paint.net
3.3.3

PhotoScape

PhotoScape ima funkcijo pregledovalnika in urejevalnika v enem. Spreminjamo lahko formate
fotografij, urejamo animacijo in dodajamo veliko različnih filtrov. Urejamo lahko eno
fotografijo ali več hkrati z enakimi nastavitvami. Lahko jih tudi združujemo v okvirje. Je zelo
preprost in ravno tako odličen nadomestek profesionalnih programov [6]. Slika 3 prikazuje
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uvodno stran programa PhotoScape. Na njej lahko vidimo okroglo postavitev ikon, ki
predstavljajo meni. Opazimo lahko, da ima program na voljo veliko zanimivih funkcij.

Slika 3: Zaslonski posnetek uvodne strani programa PhotoScape
3.3.4 Adobe Photoshop
Adobe Photoshop je najboljši plačljiv program za oblikovanje in obdelavo slik na svetu.
Uporablja ga na milijone ljudi. Razvit je bil pri Adobe Systems. Podjetje je trenutno vodilen
izdelovalec grafičnih programov na svetu. Uporablja se za oblikovanje vse od plakatov do
embalaže, od osnovnih pasic do čudovitih spletnih mest, od nepozabnih logotipov do vpadljivih
ikon [7]. Postopke obdelave bom predstavila v nadaljevanju diplomske naloge. Slika 4
prikazuje začetno stran programa Photoshop pred dodajanjem fotografije za obdelavo. Na levi
strani je orodna vrstica, na desni strani so barvne palete in sloji, na vrhu pa glavna orodna
vrstica. Ob dodajanju fotografije postavitev menijskih vrstic ostane enaka.

Slika 4: Zaslonski posnetek začetne strani programa Photoshop
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3.3.5

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom je ravno tako plačljiv program. Namenjen je zgolj urejanju fotografij in
njihovemu shranjevanju v spletnih knjižnicah. Vsebuje prednastavljene filtre, s katerimi lahko
hitro popravimo fotografijo. Je odličen program, če ga primerjamo s Photoshopom, pa vsebuje
manj funkcij za večje spremembe [8]. Slika 5 prikazuje začetno stran programa. Vanj je preko
knjižnice dodana datoteka, ki bi jo lahko obdelovali z gumbom za razvijanje (angl. Develop).

Slika 5: Zaslonski posnetek začetne strani programa Lightroom
3.3.6

Fotor

Fotor nudi osnovno urejanje preko spleta in programa. Omejen je na osnovne in zahtevnejše
funkcije. Osnovne popravke lahko dosežemo zastonj, medtem ko se je za vse ostale treba
včlaniti in plačevati naročnino. Če smo navaden uporabnik, se nam okoli programa na spletni
strani prikazuje veliko reklam, ki naj bi ob plačilu naročnine izginile. Slika 6 prikazuje primer
uporabe navadnega uporabnika. Na njej vidimo veliko reklam.

Slika 6: Zaslonski posnetek programa Fotor
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3.3.7 Canva
Canva je spletni urejevalnik fotografij. Vsebuje vnaprej narejene filtre, grafike, predstavitve in
različne dizajne. Primeren je za objave na Instagramu, Facebooku, z njim pa je mogoče izdelati
tudi različne plakate, logotipe itd. Na voljo je brezplačno. Trenutno je v različici beta, kmalu
pa bo na voljo za splošno uporabo. Profesionalni oblikovalci bodo lahko svoje logotipe in
predloge v programu delili z drugimi in v zameno nekaj zaslužili [9]. Primere že narejenih
predstavitev in filtrov vidimo na sliki 7, ki predstavlja program v načinu izbiranja predloge.

Slika 7: Zaslonski posnetek programa Canva
3.3.8 Snapseed
Snapseed je razvil Google. Je preprosta mobilna aplikacija za urejanje [10]. Nudi filtre za
osnovne popravke. Pod orodji ponuja veliko paleto možnosti, kot so popravi sliko, krivulje,
ravnovesje beline, obreži, zavrti, kontrast ... Fotografijo lahko že zelo dobro uredimo tudi na
mobilnem telefonu. Slika 8 prikazuje dva zaslonska posnetka programa. Levi prikazuje možna
orodja, kot so popravi sliko, podrobnosti, krivulje, ravnovesje beline, obreži, zavrti … Desni
zaslonski posnetek pa prikazuje naloženo fotografijo in način dodajanja različnih že narejenih
filtrov.

Slika 8: Zaslonski posnetek programa Snapseed
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3.4 Primeri digitalne obdelave fotografij
Na spletu lahko zasledimo množico primerov, kjer lahko po posnetem postopku tudi sami
uredimo in spremenimo fotografijo. Za obrazložitev primerov obdelave bom uporabila
postopek v programu Adobe Photoshop.
Med najosnovnejše elemente obdelave sodijo [11]:
Obrezovanje slike: V programu izberemo Crop Tool, označimo del slike, ki ga želimo
izrezati, in pritisnemo tipko potrdi. Tako smo iz fotografije izrezali označeni del. Izrežemo
lahko tudi točno določeno širino in dolžino. Obrezovanje fotografij uporabljamo za
odstranjevanje motečih elementov na njej.
Poravnava fotografije: Ker pri fotografiranju aparata ne držimo povsem naravnost, je ta
element idealen za popravljanje obzorja na fotografiji. Tudi za to uporabimo Crop Tool, z miško
pridržimo katerikoli rob slike in počasi obračamo do želenega položaja. Photoshop na sliko
nariše dodatne vodoravne in navpične črte, po katerih se lahko orientiramo in jo najlepše
poravnamo.
Popravki rdečih oči: Pri fotografiranju z dodatno uporabo bliskavice se pogosto zgodi,
da ima oseba na fotografiji rdeče oči. Ker tega ne želimo, uporabimo Red Eye Tool. S kvadratom
označimo območje oči in počakamo, da program samodejno obarva oči v naravni odtenek. Če
mu tega ne uspe, postopek ponovimo.
Samodejni kontrast, barva in svetloba: Trije preprosti osnovni načini za boljši videz
fotografije so samodejni filtri. Glede na vse preračune, ki jih izvede program, določi primeren
kontrast in barvo za fotografijo. Popravek dosežemo z ukazom Image – Auto Tone (podobno
kot Auto Contrast, doda barvo) ali Auto Contrast (spreminja kontrast) ali Auto Color (spreminja
temperaturo barve).
Retuširanje madežev: Madeži oz. majhne moteče stvari na fotografijah lahko odstranimo
s pomočjo orodja Spot Healing Brush Tool, s katerim obarvamo moteči del in napaka izgine.
Če so sledi še vidne, postopek ponovimo.
Zahtevnejše obdelave
Z različnimi tehnikami, združenimi v eno fotografijo, lahko ustvarimo neverjetne spremembe.
V nadaljevanju predstavljam nekaj posameznih tehnik. Opisani primeri niso edini možen
postopek tovrstne obdelave.
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Izrezi (samodejni): Z različnimi izrezi iz fotografije izrežemo določen del, ki ga lahko
prestavimo na drugo mesto, kopiramo na drugo fotografijo ali samo podvojimo na že obstoječi
fotografiji. To storimo z orodjem Magic Wand Tool, kjer s klikom na želen del program sam
izbere podobno barvo. Če je program izbral tudi del, ki ga nismo želeli, uporabimo Quick
Selection Tool in v orodni vrstici izberemo ikono z dodajanjem ali odstranjevanjem. Tako si
prilagodimo označen objekt.
Izrezi (ročni): Za razliko od prejšnjega primera lahko pri Polygonal Lasso Tool ali
Magnetic Lasso Tool popolnoma sami izbiramo, koliko bomo izbrani objekt izrezali. Pri
Polygonal Lasso Tool s kliki počasi označujemo objekt, dokler ne naredimo kroga. Izberemo
lahko tudi inverzni način, kjer s fotografije odrežemo vse neoznačene objekte. Z Magnetic
Lasso Tool pa počnemo podobno kot pri prej opisanem, le da ne označujemo mi, ampak
program samodejno 'lepi' rez po delih, po katerih ga vodimo z miško. Uporabimo lahko tudi
Pen Tool in nadaljevanje z ukazom Selection.
Plasti (angl. Layers): Plasti so najzahtevnejši primer obdelave fotografije, saj lahko z njimi
dosežemo vse, kar si želimo. Pri delu z njimi lahko uporabimo vse že prej naštete elemente in
jih poljubno združujemo. Slojem lahko dodajamo maske.

3.5 Uporaba računalniško obdelanih fotografij
Obdelane fotografije se pojavljajo vsepovsod. Glede na različne potrebe se uporabljajo različne
obdelave. V nadaljevanju predstavljam uporabo obdelanih fotografij v revijah, reklamnih
oglasih in na družbenih omrežjih, pa tudi poseben primer fotomontaže.
3.5.1 Revije
Največ obdelanih fotografij najdemo v ženskih revijah, to so revije, ki jih večinoma prebirajo
ženske. Primeri takih revij so Anja, Jana, Cosmopolitan, Grazia, Lepa in zdrava, L&Z, Vogue
in Elle. Vsaka revija vsebuje fotografije žensk, ki so najpogosteje bolj ali manj obdelane. Po
podrobni raziskavi je bilo ugotovljeno, da je več kot 90 % fotografij, na katerih so objavljene
ženske, digitalno obdelanih, saj ženskam predstavljajo ideal, nekaj, kar bi tudi same rade
dosegle. Kot pravi Špela Štamol, urednica Grazie, se fotografije izbirajo na podlagi estetskega
videza in v medijsko hišo pridejo že obdelane [12]. Umetniki v ta namen največkrat delajo
lepotne popravke. Primeri popravkov so osredotočeni na različne dele: obraz (oči, ličenje,
odstranjevanje gub, peg in raznih nepravilnosti, oženje obraza), prsi in telo na splošno (oženje
trupa, širjenje bokov, povečava zadnjice in prsi, odstranjevanje celulita in raznih kožnih
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nepravilnosti). Primeri naslovnic ženskih revij so prikazani na sliki 9. Na fotografijah so ženske
urejene, naličene, predvsem pa obdelane z najrazličnejšimi računalniškimi programi, da so
videti čudovito in drugim predstavljajo ideal ali vzor.

Slika 9: Primeri ženskih revij [13] [14] [15] [16] [17] [18]
3.5.2

Reklamni oglasi

V reklamne namene se umetniki velikokrat lotijo digitalne obdelave fotografije na nekoliko
drugačen način. Fotografijam dodajajo najrazličnejše grafične elemente in jih tako spremenijo
v nerealne. Reklamam dodajajo besedilo in številne učinke, ki morajo biti skrbno izbrani, saj le
s pravilno postavitvijo grafike in pravim pomenom besedila dosežejo pravi odziv na reklamo.
Vedno je zelo pomemben velik logotip. Fotografije niso vedno nerealne, včasih že z realnostjo
dosežejo svoj vpliv. Veliko je odvisno od tipa reklame in tega, kaj avtorji z njo želijo doseči.
Dva primera reklamnih oglasov sta prikazana na sliki 10 in sliki 11. Prikazujeta reklami za Coca
Colo. Resničnim slikam so dodani logotipi, besedilo in črte. Na sliki 11 je tovornjak zelo
pomanjšan, odstranili so mu ozadje in dodelili novo.
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Slika 10: Reklamna fotografija za podjetje Coca Cola [19]

Slika 11: Reklamna fotografija za podjetje Coca Cola [20]
3.5.3 Družbena omrežja: Facebook, Instagram, Snapchat
Na družbenih omrežjih obstaja ogromno obdelanih fotografij. Najdemo tudi nekaj neobdelanih,
čeprav so že velika redkost. Na teh omrežjih se želijo ljudje pokazati v najboljši luči, zato še
toliko bolj posegajo po različnih obdelavah. Večina ima prednastavljene filtre, ki jih lahko
uporabimo že med zajemom fotografije. Obstaja veliko filtrov, ki bolj ali manj dobro
spremenijo videz kože, povečajo oči, spremenijo frizuro, barvo las, ožijo/širijo obraz, oči, telo
... Zelo popularni so filtri, ki dodajajo očala, klobuke, živalske glave, nadnaravne učinke.
Prikazani so na sliki 12 in sliki 13.

Slika 12: Prikaz Snapchat filtrov [21]
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Slika 13: Prikaz Instagram filtrov [22]
3.5.4

Fotomontaže

Fotomontaža je tehnika združevanja več fotografij v eno. Zasledimo jih veliko in vsaka je
posebna. Lahko je dobra, kar pomeni, da ni videti kot fotomontaža, na slabi pa je računalniška
obdelava takoj očitna. Na spletu sem zasledila, da se s posebnimi fotomontažami ukvarja
ameriški fotograf Stephen McMennamy. Avtorske fotografije združuje v nenavadno fotografijo
kar lahko vidimo na sliki 14 [23]. S fotomontažo fotografijam doda svojo misel, željo, idejo in
vse skoraj neopazno združi v neverjetne fotografije.

.

Slika 14: Primeri fotomontaž ameriškega fotografa [23]
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4

NAČINI DODAJANJA SPOROČILA FOTOGRAFIJI

Sporočilnost je pri fotografijah zelo pomembna, zato v tem poglavju opišem, kako, kdo in kaj
lahko vpliva nanjo. Predstavljam fotografa kot ustvarjalca sporočilnosti, osnovne elemente, ki
jo ustvarjajo, pa tudi besedilo, ki ga lahko preverjamo z očesnim sledenjem in povezujemo s
spodobnostjo branja multimodalnih besedil. Na pomen vplivajo tudi znaki, ki jih vsak
posameznik lahko razume drugače. Posebno mesto pri sporočilnosti imajo čustvena
pristranskost, sugestija in čustva. Slednja so najpomembnejša in jih lahko najlažje izmerimo.
Pojem sporočilnost ima kar nekaj razlag:


sporočilnost: Stopnja obvestilnosti sporočila glede na sposobnost sporočevalčevega
kodiranja in naslovnikovega dekodiranja sporočila [24];



sporočilnost: lastnost, značilnost sporočilnega: sporočilnost filma, romana [25];



angleška različica besede sporočilnost je communicativeness ali communication value.

Kot lahko opazimo, je odvisnost med sporočevalcem in naslovnikom večja, kot bi si mislili.
Vsaka fotografija ima edinstveno sporočilnost, ki jo navadno ustvari fotograf, čeprav se včasih
tega niti ne zaveda. Prav tako pa sporočilnost dojema gledalec fotografije. Če ima sporočevalec
večjo sposobnost sporočilnosti, bo naslovnik prejel boljšo obvestilnost sporočila [26].
Na temo sporočilnosti fotografije je narejenih malo raziskav in zapisov. Večina raziskovalcev
se ukvarja z razlago pomena in sporočilnosti, ustvarjanjem sporočila že pred zajemom
fotografije in z razlago pomena preko besedila, ikon, položajev na fotografiji [27].
Fotografija nam postane zanimiva šele, ko ima nek pomen ali nas spominja na ljubo stvar. To
se zgodi, ko človek fotografijo sprejme, si jo temeljito ogleda in v glavi ustvari mišljenje o njej.
Pri tem ni napačnega mnenja. Vsak posameznik ima svojo interpretacijo. Ne moremo je
spreminjati, saj je kulturno ali drugače pogojena in odvisna od vsakega posameznika. Pomeni
ikon so sicer znani, vendar ima vsak pravico zagovarjati svojo interpretacijo.

4.1 Fotograf kot ustvarjalec prikazane realnosti
V fotografijo verjamemo, vemo, da je bila posneta v nekem času in predstavlja zajet trenutek
preteklosti. To vemo, ker fotografu verjamemo, da je točno takrat pritisnil na sprožilec. S tem
povežemo, da je fotograf ustvaril realnost in jo shranil v fotografiji. Fotografija nas spominja
na ljub ali neljub dogodek, zato je realnost pogosto pogojena z gledalcem fotografije. Če je ne
sprejme kot prikaz realnosti, zanj ni realna. Vse to pa je kulturno in časovno pogojeno.
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4.2 Ustvarjanje sporočilnosti z osnovnimi elementi fotografije
Kadar želimo na fotografiji nekaj izpostaviti, uporabimo močne kontraste. Tako določene dele
na fotografiji vidimo jasneje. Obstaja več vrst kontrastov, najopaznejši pa so barvni. Nasproti
ležeče barve v barvnem krogu so si najbolj različne/kontrastne. To so modra – rumena in rdeča
– zelena. Kontrasti so lahko tudi psihološki: hladno – toplo, staro – novo, veselo – žalostno,
bogato – revno ... Te kombinacije ustvarjajo veliko napetost. V nasprotnem primeru, ko nimamo
kontrastov in jih pričakujemo, pa dobimo občutek, da nekaj manjka. Tudi v tem primeru
pritegnemo pozornost, saj iščemo, kar je prikrito [28].
Na sporočilnost najmanj vplivajo povečana ostrina, manjši kontrast in zmanjšana nasičenost.
Večja sporočilnost nastane, ko povečamo kontrast, spremenimo velikost in zmanjšamo ostrino
[27].
Pomembna je tudi svetloba, saj ustvarja sence, kontraste in jakost barve, ki nas pritegne k
pogledu. Kakovost svetlobe se čez dan spreminja, zato moramo že pred zajemom razmišljati,
kaj želimo doseči z določeno svetlobo. Primer: mračna svetloba – temačnost, zasanjanost,
napetost, utrujenost, sončna svetloba – veselje, sproščenost ... S svetlobo fotografiji dodamo
globino in teksturo [29].

4.3 Vpliv besedila
Besedilo že samo po sebi vpliva na čustva. S pravilnim izborom besed lahko spreminjamo
mnenja, sporočilnost in čustva. Besedilo, ki ga vidimo na zaslonu in je prikazano z dodanimi
fotografijami, imenujemo vizualna pismenost. Laszl Moholy-Nagy je leta 1936 dejal: »V
prihodnosti bo nepismen tisti, ki ne bo znal uporabljati fotoaparata tako dobro kot peresa.«
Besedo fotoaparat je torej uporabil za predstavitev podob, grafik in celotnega medijskega
izražanja, pero pa kot metaforo za sposobnost branja in pisanja. Gledanje fotografije z dodanim
besedilom je sprejemanje sporočila preko besedila in slike. Treba je razbrati pomen, ki ga
sporočata tako besedilo kot slika. Multimodalna besedila zahtevajo osredotočeno in
poglobljeno večkratno branje za resnično dojemanje sporočila. Danes to besedno zvezo
uporabljamo za opisovanje medsebojnega vpliva besedila, zvoka in slike. Ugotovimo lahko, da
slika ni le dodatek besedilu ali obratno, ampak sta enakovredna nosilca informacij. Glavni pogoj
za razumevanje multimodalnega besedila je razumevanje informacij, ki jih pridobimo iz
besedila, informacij, ki jih dobimo preko fotografije, in na koncu hkratno razumevanje,
povezovanje in oblikovanje vseh prejetih informacij v celoto. Za hitro razumevanje takega
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besedila potrebujemo veliko učenja, zato so ta proces začeli učiti že v vrtcih. Odličen primer
učenja so otroške slikanice z dodanim besedilom ali brez njega. Ko govorimo o multimodalnih
besedilih in povzamemo, da predstavljajo vizualno pismenost, k zavzema sposobnosti
razumevanja različnih elementov skupaj, se lahko obrnemo tudi na popolno nasprotje, ki mu
rečemo vizualna nepismenost [30]. Tu so poleg besedila postavljene slike brez dodatnega
pomena. Prodajalci na spletnih straneh so odličen primer izkoriščevalcev takih nepismenih
ljudi. To se zgodi, ko določene izdelke kupimo le na podlagi lepe fotografije. Besedilo je lahko
popolnoma drugačno in kupljen izdelek se bo razlikoval od fotografije, ustrezal pa bo besedilu
pod njo.
4.3.1 Očesno sledenje
Med izdelavo fotografij z močno sporočilnostjo se avtorju lahko velikokrat kaj zalomi,
predvsem pri velikosti sporočilnosti. Avtorju se lahko zdi, da ima oglas veliko sporočilnost,
gledalec pa jo razume povsem drugače. Take težave lahko odpravimo z uporabo različnih orodij
z zaznavo oči (angl. Eye Tracking). Raziskave temeljijo na sledenju pogleda ob pregledovanju
oglasov, fotografij ali spletnih strani. Dajejo nam vpogled v to, kar vidijo uporabniki. Sledijo
gibanju uporabnikovih oči in ugotavljajo, čemu je posvečal največ pozornosti, koliko časa je
posvečal pozornost in ali je sploh opazil stvari, ki so se avtorju zdele bistvene. Raziskave
potekajo z namenom ocenjevanja odziva uporabnikov na vizualne elemente. Pri raziskavah so
opazili, da je veliko zanimanja za videoposnetke. Informacijski čas prenosa sporočila je krajši
in zanimivejši. Tako uporabniki pridejo do bistvenih informacij z manj napora, kot če bi
informacije iskali po spletnih straneh. S tem so tudi raziskovalci prišli do ugotovitve, da se
vzorec branja z leve proti desni ali obratno, odvisno od učenja, prenaša tudi na spletne strani.
Pri tem se pojavljata vzorec F (najpogosteje uporabljen način, kjer uporabnik pogleda zgornjo
vodoravno vrstico, za njo drugo in potem vsebine v levi navpični liniji) in vzorec Z (uporablja
se tam, kjer je manj besedila, uporabnik pa najprej pogleda zgornji del – menijsko vrstico ali
fotografijo. Ko pride do konca, se usmeri levo navzdol. To naredi zgolj iz bralne navade [31].
Primer je prikazan na sliki 15. Če povežemo očesno sledenje še s fotografijami in njihovimi
sporočilnimi vplivi, lahko povzamemo, da je tehnika sledenja pokazala, da so velike slike brez
sporočilnega naboja tudi brez prave vrednosti. Primer je spletna stran, kjer bi ljudje prej
pogledali razdelek »O nas«, če bi vseboval fotografije zaposlenih. Ugotovimo, da imajo realne
fotografije večjo vrednost kot fotografije, pridobljene s spletnih strani [32].
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Slika 15: Prikaz očesnega sledenja med zadetki pri iskalniku Google [33]

4.4 Vpliv znakov
Tudi semiotika ima velik pomen na sporočilnost. Ločimo jo na tri glavne tipe znakov [34]:
Vizualni znaki ali ikone (angl. Iconic signs): Zelo so podobne stvarem, ki jih predstavljajo.
Dober primer naučenih ikon so prometni znaki, oznake toaletnih prostorov, oznake za javni
prevoz, oznake za različne ustanove itd.
Pisani/govorjeni znaki ali indeksi (angl. Indexical signs): Razumsko so povezani s stvarjo ali
idejo, ki jo predstavljajo, nimajo pa očitne podobnosti s stvarmi, na katere se nanašajo. Za
razumevanje indeksov potrebujemo več časa. Primer so odtisi stopala v pesku, dim itd.
Simbol (angl. Symbolics signs): To je predmet (oseba, žival, rastlina), ki se v danem kontekstu
razkriva kot nosilec globlje vsebine [35]. Simboli nosijo različne pomene, ki se jih moramo
naučiti. Nastanejo znotraj družbenega in zgodovinskega konteksta. Pomeni niso nujno vezani
na nek naučen pomen.
Glede na zgoraj navedene primere znakov lahko povzamem, da je prikaz določenega znaka
pogojen z gledalčevim poznavanjem njegovega pomena. Če ima zanj znak drug pomen, bo
mogoče sestavil popolnoma drugačno sporočilo glede na prikazano obdelano fotografijo.
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4.5 Čustvena pristranskost
Čustvena pristranskost je problem, s katerim se sooča veliko avtorjev fotografij. Ker je na
fotografiji nekaj, kar avtorja čustveno spominja na določen trenutek, mu je neizmerno všeč. Na
njej ne opazi nobene pomanjkljivosti. Če isto fotografijo pogleda kdo drug, ki mu je zajeti
trenutek neljub ali nepoznan, pa vidi popolnoma drugačno sliko. V takem primeru se morajo
fotografi znati postaviti tudi na drugo stran in pomisliti, kako jo vidijo ostali. Tako lahko kmalu
ugotovijo določene pomanjkljivosti in jih nemudoma popravijo. Večkrat se zgodi, da avtor
veselo kaže svoje fotografije in ob tem pripoveduje celotno zgodbo, gledalci pa ostanejo
neprizadeti, ker dogajanja ne vidijo, še manj pa začutijo [36].

4.6 Vpliv sugestije
Sugestija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika predstavljena kot posredno, prikrito
vplivanje na čustva ali mišljenje [37]. Ljudje dajemo ali sprejemamo sugestije, kar pomeni, da
aktivno (neposreden vpliv na drugo osebo) ali pasivno (sprejemanje vpliva druge osebe)
spreminjamo mnenja ali dajemo predloge. Z drugimi besedami bi sugestijo lahko opisali kot
namigovanje ali pazljivo vrivanje ideje drugi osebi, ne da bi to opazila. Oseba sprejme namig
in ga spremeni v idejo, ki naj bi izhajala iz njenega uma [38]. Odličen primer sugestije sem
zasledila na Youtube kanalu Canon Australia, kjer so v raziskavo vključili šest fotografov in
enega moškega [39]. Ta je bil ves čas isti, vendar z različnim družbenim statusom. Vsakemu
fotografu so dali 10 minut časa za fotografiranje. Medtem ga je vsak fotograf spoznal, mu
postavil nekaj vprašanj in začel fotografirati. Moški je bil milijonar, zapornik, duševni bolnik,
človek, ki je nekomu rešil življenje, komercialni ribič in alkoholik. Ko so združili slike, so se
fotografi čudili, kako so istega moškega fotografirali drugi. Glede na podvprašanja pred
fotografiranjem so se vživeli v njegovo okolje in posneli kar se da dobro fotografijo, ki naj bi
opisovala njegov status. Šele na koncu so jim izdali, da so imeli različne sugestije [40]. Pri tem
primeru je jasno vidno, kakšno vlogo je odigrala sugestija. Če sporočilnost ustvarja fotograf, bi
v opisanem primeru sugestija vplivala tudi na gledalca, saj bi si v trenutku ogledovanja
fotografije predstavljal to, kar je zajel in prikazal fotograf. Primere posnetih fotografij lahko
vidimo na sliki 16. Leva prikazuje milijonarja, srednja alkoholika, desna komercialnega ribiča,
v naslednji vrsti pa leva duševnega bolnika, srednja osebo, ki je nekomu rešila življenje, in
desna zapornika.
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Slika 16: Prikaz primera sugestije šestih fotografov in enega moškega [40]

4.7 Vpliv čustev
Čustva so intencionalni pojavi, saj ima vsako svoj pomen in razlog za nastanek. So nekaj
univerzalnega, kar dobimo ob rojstvu in se nam jih ni treba učiti. Jezni nismo kar tako, ampak
zaradi nečesa, kar se je zgodilo. Ravno tako ne ljubimo kogarkoli, ampak tistega, ki ga imamo
radi in nam je blizu. Naša čustva se spreminjajo glede na starost, okolico in čas. Izzovemo jih,
ko smo z osebo, ki jo imamo radi, ko nas kdo razjezi ali ko nas nekaj preseneti. S njimi lahko
določamo odnose do objekta. Čustva so prehodno in časovno omejeno stanje v organizmu [41].
Ločimo jih glede na:
vrednost – valenco (angl. Valence): prijetna/pozitivna in neprijetna/negativna,
aktivnost – vzburjenost (angl. Arousal): pomirjujoča in vzburjajoča,
nadzor – dominanco (angl. Dominance): osnovna in kompleksna.
Čustva v večini primerov izražamo z obrazom. Če jih želimo zakriti, se moramo zelo truditi, da
nas izraz ne izda. Takšen način sodi med neverbalno komunikacijo, kar pomeni, da pri tem
načinu sporazumevanja ne uporabljamo besed in simbolov. Sem poleg obraznega izraza oz.
mimike sodijo tudi stik s pogledom, drža, kretnje, dotiki, obleka in medosebne bližine [42].
Na fotografijah se zrcalijo čustva. Ta lahko hitro zbledijo, ob pravi upodobitvi pa trajajo večno.
Zadnje čase na spletu pogosto objavljajo fotografije, ki nosijo več čustvenega naboja. Čustveni
izrazi in vedenje posameznika ob pregledovanju čustveno močnih fotografij so vezani na
določena čustva, ki dajejo ljudem informacijo, na podlagi katere lahko uravnavajo svoje
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vedenje. Obstajajo fotografije, ki odpirajo srca in ustvarjajo trajne spomine, in takšne, ki nas
usmerijo v globlje razmišljanje in žalost.

Graf 1: Prikaz kvadrantov čustev [43]
Graf 1 prikazuje čustva glede na stopnjo valence in vzburjenosti. Nizka valenca in visoka
vzburjenost predstavljata jezo. Visoka valenca in visoka vzburjenost predstavljata navdušenje.
Nizka valenca in nizko vzburjenje predstavljata žalost, visoka valenca in nizka vzburjenost pa
sprostitev.
V okviru Nacionalnega inštituta mentalnega zdravja (angl. National Institute od Mental Health)
so leta 2008 na Univerzi na Floridi ustvarili zbirko slik (Internacional Affective Picture System
– IAPS) za preučevanje čustev in pozornosti. Osredotočili so se na tri glavne dimenzije. Prvi
dve, primarni sta afektivna valenca (angl. Affective valence), ki se meri med prijetnim in
neprijetnim, in vzburjenost (angl. Arousal), ki se meri od umirjenega do navdušenega. Tretja in
hkrati manj močna dimenzija je dominanca ali nadzor (ang. Dominance/Control). Za merjenje
vseh treh stopenj so razvili program SAM (angl. The Self-Assessment Manikin), ki predstavlja
preprosto metodo za hitro pridobivanje informacij o čustvu, vzburjenosti in dominanci. V
njihovih zapiskih lahko najdemo celoten postopek priprave, nagovora in predstavitve celotnega
postopka testirancem. Pri vsaki fotografiji se je moral uporabnik odločiti, kam bo postavil
označbo X. Pred testirancem so bile postavljene tri vrste petih ikon. SAM je v prvi vrstici
postavljen od žalostnega proti najbolj veselemu, v drugi vrstici od umirjenega do najbolj
navdušenega in v tretji od manjšega proti večjemu, kar pomeni od manj do bolj pomembnega
ali dominantnega. Testiranci so klikali po občutkih glede na prikazano fotografijo. Noben
odgovor ni bil napačen. Testirali so posebej moške, ženske in otroke. Na koncu so ustvarjalci
ustvarili tabele z različnimi čustvi in odzivi na najrazličnejše predmete, stvari, hrano, živali,
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življenjske situacije … [44]. Model SAM prikazuje slika 17. V prvi vrsti se meri valenca (angl.
Valence), v drugi vzburjenost (angl. Arousal) in v tretji dominanca (angl. Dominance/Control).

Slika 17: Model SAM za merjenje čustev treh dimenzij [45]
Merjenje učinka čustev je predstavil tudi Robert Plutchik, ameriški psiholog, ki je večino
svojega časa posvetil raziskovanju čustev in psihoterapevtskega procesa [46]. Ustvaril je
Plutchikovo kolo čustev. To je 3D model, ki pojasnjuje odnose med čustvi podobno kot barvni
krog. Vključuje osnovna čustva, kot so strah, jeza, veselje, gnus, pričakovanje, presenečenje
žalost in upanje. Tako kot se v barvnem krogu barve razlikujejo in si stojijo nasproti, si tudi
čustva med seboj stojijo nasproti. Primer so veselje – žalost, strah – jeza … Navpična dimenzija
predstavlja moč čustev, vodoravna pa vrsto čustev. Vmesni prostori so sestavljena čustva [47].
Plutchikovo kolo čustev je prikazano na sliki 18.

Slika 18: Plutchikovo kolo čustev [48]
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5

MERJENJE UČINKA SPOROČILNOSTI

Učinek sporočilnosti se odraža v spremenjenih čustvenih odzivih ljudi. Te lahko dobimo preko
vprašalnikov, pogovorov in opazovanja. Kot sem že omenila, se največ čustev izrazi preko
obrazne mimike. Merjenje z vprašalniki in pogovorom je mogoče pri majhnih testnih skupinah.
Sodelujejo osebe, ki so nam blizu in jih poznamo. Tako poznamo tudi njihove mimike in hitreje
opazimo spremembe. Pri merjenju čustvenega odziva na večji skupini testirancev pa dobimo
najboljše rezultate z opazovanjem odziva preko programov. V praktičnem delu diplomske
naloge sem merjenje učinka izvajala v vseh treh prej omenjenih fazah. Na začetku sem osebe
izmerila s programom, ki samodejno zaznava obrazne mimike, nato pa še z vprašalnikom, v
katerega je bil vključen tudi pogovor, preko katerega sem prejela neposredna mnenja. Program
je natančneje predstavljen v nadaljevanju.
Noldus Face Reader je program za prepoznavanje obraznih mimik. Vsebuje preko 10.000 ročno
označenih slik, s katerim sam zaznava modeliranje obraza. Za to uporablja 500 ključnih točk.
Deluje po načelu zaznavanja in samodejnega analiziranja osnovnih obraznih izrazov: nevtralen,
prezir in dolgčas, zanimanje in zmeda. Preračunava tudi smeri gibanja, usmerjanje glave in
značilnosti analizirane osebe. Uporabljajo ga na univerzah, raziskovalnih inštitutih in v
različnih podjetjih, največkrat pri raziskavah o vedenju potrošnikov, različnih študijah ter v
izobraževalne in tržne namene. Ugotavljajo predvsem odzive ljudi na nove izdelke, dizajne in
reklame [43].
Noldus Face Reader je program, namenjen beleženju čustev. Čustva in odzive beleži v
trenutnem času preko kamere na računalniku. Deluje v treh korakih [49]:
iskanje obraza: poišče obraz in ga natančno locira;
modeliranje obraza: model se uporabi za sinhronizacijo umetnega obraza, opisanega
500 ključnimi točkami. Rezultati so združeni z algoritmom Deep Face. Če obraza ni mogoče
prepoznati, se vključi algoritem Deep Learning;
razvrstitev obrazov: prikaz v sedmih osnovnih izrazih in enem nevtralnem stanju.
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Slika 19: Zaslonski posnetek programa Noldus Face Reader
Slika 19 prikazuje začetno stran v programu. Ob dvokliku na analizo (angl. Analysis 1)
začnemo testiranje. Program začne snemati osebo v dejanskem času zajema in prikazuje čustva,
ki jih oseba oddaja na kameri. Ko je program že zajemal čustva, sem začela predvajati tri slike
iz prvega primera in nato postopek ponovila še za drugi primer. Ob prikazu slik so se testne
osebe odzivale različno, njihova čustva so bila različna: veselje, žalost, nevtralno stanje, jeza,
navdušenje, prestrašenost in odvratnost. Face Reader samodejno zaznava tudi usta (odprta,
zaprta), oči (odpiranje, zapiranje), obrvi (spuščene, navadno, dvignjene), usmeritev glave in
smer gledanja. Sposoben je tudi razvrščanja obrazov glede na spol, starost in etnično pripadnost.
Vse ostalo je mogoče vnesti ročno.

Slika 20: Zaslonski posnetek programa Noldus Face Reader v načinu analize
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Na sliki 20 je prikazana oseba med testiranjem. V oknu povzetek izraza (angl. Expression
Summary) vidimo graf, ki prikazuje, kakšna čustva izraža. Preračuni so tudi v odstotnih
vrednostih. V oknu vizualizacija analiz (angl. Analysis Visualization) vidimo osebo pred
kamero. Na njenem obrazu je dodana mreža (angl. Mesh), preko katere poteka beleženje. Na
njej so tudi puščice, ki prikazujejo premikanje in položaj glave. V oknu valenca (angl. Valence)
spremljamo valenco v točno določenem času snemanja. Ob zaključku testiranja se snemanje
ustvari in zapiše v datoteko, ki vsebuje vse izmerjene vrednosti med snemanjem.
Zelo pomemben del programa je tudi priprava testirancev na snemanje in zajemanje čustev.
Priprava na eksperiment s programom je bila ločena na različne faze in vse poteze so bile
vnaprej dobro premišljene. V nadaljevanju je opisan postopek priprave in zajema čustev s
programom Noldus.


Kratka seznanitev testiranca s postopkom: Pozdravljen/-a! Hvala, da si se odzval/-a na
moje povabilo. Pišem diplomsko nalogo na temo vpliva računalniško obdelanih
fotografij na sporočilnost. Zajela sem dve fotografiji in ju preuredila v programu
Photoshop. Tako sem vsako nadgradila v preurejeno in preurejeno z dodanim
besedilom. Te fotografije bom v nadaljevanju predstavila v programu, ki jih bo sam
premikal v določenem zaporedju. Ne boj se, tukaj ni napačnih odgovorov. Vsaka oseba
ima svoje mnenje in mišljenje in ga ima pravico izraziti. Tvoja naloga bo le, da
fotografije spremljaš in medtem ne počneš popolnoma nič drugega. To je pomembno,
saj bo tvoj obraz spremljala kamera in beležila tvoje odzive. Vse pridobljene informacije
bom na koncu prikazala. Zaslonske fotografije izraza čustev bom uporabila zgolj v
namen diplomske naloge. Če si pripravljen/-a, lahko začnemo.



Zagon predvajanja slik in začetek testiranja s programom Noldus Face Reader:
Zaženem program Noldus in osebi na kratko predstavim delovanje in spreminjanje
grafov. Nato zaženem novo analizo in predvajanje slik. Najprej se za 5 sekund pokaže
neobdelana fotografija, potem naslednjih 5 sekund obdelana in kasneje 5 sekund še
obdelana z besedilom. Predvajanje slik se zapre. Ugasnem tudi program. Preverim, ali
so se podatki shranili, in jih preimenujem. Pri vsaki datoteki sem ohranila celotno
generirano ime, le da sem na začetek dopisala ime testiranca. Tako sem lažje sledila
vsem podatkom, ki so nastali.



Postopek ponovim s testnim primerom št. 2: Kot pri primeru 1 sem na novo zagnala
Noldus in kasneje predvajalnik slik. Pokazale so se neobdelana, obdelana in nazadnje
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obdelana fotografija z besedilom. Zopet se je predvajalnik zaprl in ugasnila sem
program Noldus. Preverila sem podatke in jih ustrezno preimenovala.


Anketni vprašalnik: Vsak testiranec, ki je uspešno zaključil oba testa, je sodeloval tudi
pri anketnem vprašalniku.

Po izvedbi vseh prej naštetih faz sem se lotila predelave podatkov, ki so nastali med zajemanjem
čustev. Za vsakega testiranca sta se ustvarili dve datoteki. Prva datoteka je predstavljala podatke
o vseh spremembah, ki jih je zabeležil program Noldus med testiranjem, druga datoteka pa je
shranila zapise o točno določenem času predvajanja testnih slik in se je zabeležila ob koncu
predvajanja fotografij. Obe datoteki sta na prvi pogled neuporabni. Vsebujeta ogromno številk
in parametrov, kar lahko vidimo na sliki 21.

Slika 21: Zaslonski posnetek datoteke, zabeležene s programom Noldus
V tej datoteki lahko vidimo vse zapise in njihove vrednosti glede na čas zajema. Za kasnejšo
obdelavo podatkov so najpomembnejši podatki o vrednosti valence in vzburjenosti. Iz prejšnje
fotografije sem izrezala podatke o valenci in vzburjenosti ter jih prikazala na sliki 22.

Slika 22: Prikaz vrednosti za valence in vzburjenost
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V datoteki, ki se je shranila ob koncu predvajanja slik, vidimo čas prikaza fotografije in
lokacijo, kjer se nahaja. Slika 23 predstavlja vsebino datoteke s podatki o času in lokaciji.

Slika 23: Zaslonski posnetek datoteke s podatki o času in lokaciji predvajane fotografije
S pomočjo kode, spisane v jeziku Python, sem za vsako osebo in primer posebej vnašala
podatke ter jih predelovala v jasnejše in preglednejše tabele in grafe. Koda je iz datoteke, ki jo
je zapisal program za zajemanje čustev. Najprej sem izrezala samo podatke o valenci in
vzburjenosti ter jih zapisala v novo datoteko. Tako sem iz datoteke z ogromno podatki pridobila
le tiste, ki jih resnično potrebujem. V naslednjem koraku je koda izračunala povprečje valence
in vzburjenosti za vsako prikazano sliko posebej. Ob tem se je datoteka zapisala v slikovnem
formatu, ki prikazuje graf valence in vzburjenosti v celotnem zajetem času. Graf 2 vsebuje
prikazan graf iz prej omenjene datoteke.

Graf 2: Graf valence in vzburjenosti
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Ob izračunanem povprečju V/A se je ustvarila tudi datoteka s podatki o IAPS (ime datoteke,
zapisano samo s številkami), povprečno vrednostjo vzburjenosti in povprečno vrednostjo
valence za vsako predvajano sliko. Prikazuje jo slika 24.

Slika 24: Zaslonski posnetek datoteke z informacijami o IAPS in povprečju V/A
Zapisala je se tudi datoteka, ki v grafu prikazuje povprečne vrednosti valence in vzburjenosti
za posamezno fotografijo. Na grafu lahko opazimo tri pike. Na vrednosti X imamo valenco, na
vrednosti Y pa vzburjenost. Graf 3 prikazuje povprečne vrednosti valence in vzburjenosti.

Graf 3: Prikaz grafa iz datoteke z valenco in vzburjenostjo
V tem poglavju sem predstavila vse postopke in pridobljene datoteke, na podlagi katerih bom
lahko v poglavju o dodajanju in merjenju sporočilnosti podala tudi rezultate.
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6

PRAKTIČNI PRIMER

V praktičnem primeru bom predstavila obdelavo lastne fotografije in dodajanje učinka
disperzije. Prikazala bom potek obdelave, oblikovanje slojev in uporabo orodja Brush.
Ker želim v diplomski nalogi prikazati vpliv čustev in sporočilnosti ob dani fotografiji, bom na
podlagi dveh zajetih fotografij z dodatnima dvema različicama izvedla anketo ter s programom
za zaznavanje in merjenje čustev testirala odzive ljudi.

6.1 Izdelava digitalno spremenjene fotografije
6.1.1 Ideja
Navdih in ideje za obdelavo fotografije sem iskala po različnih spletnih straneh. Na spletni
strani [50] sem zasledila video vodnik celotne predelave podobne fotografije. Tako sem tudi
svojo fotografijo predelala na enak način. Videoposnetek je objavljen na strani YouTube z
naslovom Sandstorm Dispersion Effect Photoshop Tutorial (Step by Step) [51]. Ima 7.786
ogledov in vsebuje tudi povezave do spletnih strani, na katerih se nahajajo uporabljeni čopiči
za izdelavo učinka.
6.1.2 Zajem fotografije
Za zajem fotografije sem uporabila zrcalno-refleksni fotoaparat Nikon D3100. Ker sem želela
belo ozadje, sem osebo, ki sem jo fotografirala, postavila pred belo steno. Veliko težav mi je
povzročala svetloba. Vse prenosne luči so oddajale preveč bele svetlobe in so objekt preveč
osvetlile, zato sem uporabila samo glavno stropno luč. Svetloba je na osebo padala od zgoraj in
je večinoma osvetljevala obraz in njen sprednji del. Slika 25 prikazuje osnovno zajeto
fotografijo brez obdelave.
Specifikacija fotografije:
izdelovalec fotoaparata: Nikon Corporation,
model fotoaparata: Nikon D3100,
odprtost zaslonke: f/3.5,
čas osvetlitve: 1/15 sekund,
hitrost ISO: ISO-500,
goriščna razdalja: 18 mm,
bliskavica: brez bliskavice,
nastavitev beline: samodejno,
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velikost: 11,2 MB,
ime datoteke: DSC_0705.NEF,
datum nastanka: 12. 11. 2018, 19.41.

Slika 25: Zajeta fotografija brez obdelave
6.1.3

Shranjevanje in odpiranje v programu Photoshop

Fotografijo sem s spominske kartice shranila na prenosni računalnik. Nadaljevala sem v
programu Photoshop. Kot sem že omenila, je ta namenjen za obdelavo raznovrstnih fotografij.
Z njim lahko izdelamo skoraj vse, kar si zaželimo. Poznati moramo le kakšen trik, s katerim
dosežemo in izpolnimo svoje želje.
Fotografijo sem v program vstavila z ukazoma File in Open. Ob odprtju okna sem poiskala
želeno fotografijo in pritisnila ukaz Odpri. Na delovni plošči programa se je prikazala slika 26.

44

Slika 26: Zaslonski posnetek fotografije v programu Photoshop pred začetkom obdelave
6.1.4 Odstranjevanje ozadja in dodajanje novega
Pri pripravi obdelane fotografije sem uporabljala sloje. Začetni sloj je vedno z ozadjem (angl.
Background) in je zaklenjen. Dodajamo mu lahko nove sloje, kopije in maske. Vsak dodatek
lahko fotografijo spremeni.
Najprej sem začela spreminjati ozadje. Želela sem, da bi gledalec dobil občutek, da je bila
fotografija posneta v studiu. Kopirala sem sloj Background (ob kliku z desno miškino tipko na
ikono Background se pojavi meni, v katerem izberemo Duplicate Layer, ga poljubno
preimenujemo in pritisnemo OK). Nato sem začela izdelavo novega ozadja. Izbrala sem dve
barvi – svetlo in temno sivo, ustvarila nov sloj in mu v orodni vrstici, prikazani na sliki 27, z
ukazom Gradient spremenila videz. Novega lahko vidimo na sliki 28.

Slika 27: Zaslonski posnetek menijske vrstice pri uporabi slojev
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Slika 28: Zaslonski posnetek orodja Gradient Fill in prikaz uporabljenih nastavitev
Za ločevanje privzetega ozadja in osebe sem uporabila orodje Pen Tool. Z njim sem natančno
označila obris osebe na sloju oseba brez ozadja. Ko je bila v celoti označena, sem v orodni
vrstici izbrala ukaz Selection – Make Selection (označena je bila možnost Operation: New
Selection) in nato OK. Oseba se je po tem postopku ločila od ozadja, vendar to še ni bilo opazno
na fotografiji. Videz označene osebe je prikazan na sliki 29.

Slika 29: Zaslonski posnetek označene osebe pred dodajanjem maske
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Zopet sem izbrala sloj oseba brez ozadja in v menijski vrstici (na dnu okna za delo s sloji,
prikazanega na sliki 27) kliknila na ikono za dodajanje maske. Tako se je poleg obstoječega
sloja prikazal še sloj, ki se je dodatno povezal nanj. Imenujemo ga maska sloja in omogoča
ločevanje enega objekta na sliki od drugega. Prikaz dodane maske na sloj je viden na sliki 30.

Slika 30: Zaslonski posnetek dodane maske na sloju oseba brez ozadja
Z desnim klikom na masko sloja sem izbrala ukaz Apply Layer Mask in osebi je bilo odstranjeno
ozadje. Tako sem na sloju oseba brez ozadja ohranila samo osebo, ozadje pa zavrgla. Videz
fotografije brez ozadja je prikazan na sliki 31.

Slika 31: Zaslonski posnetek fotografije brez ozadja z masko
Na sliki 32 vidimo osebo, ki sem ji izrezala ozadje in dodelila novo.
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Slika 32: Zaslonski posnetek fotografije osebe z novim ozadjem
V tej fazi sem opazila, da oseba in ozadje skupaj nista videti dobro, zato sem sloju oseba brez
ozadja dodala nekaj osnovnih popravkov z ukazoma Brightness/Contrast in Levels. S tem sem
dosegla, da fotografija deluje realneje in da ozadje ni bilo dodano kasneje. Pri spremembah
nisem pretiravala. Svetlost in kontrast sem povečala na vrednost 16, pri prilagajanju ravni barve
pa sem spremenila intenzivnost bele barve z 255 na 204 in tako ustvarila malo temnejši obraz.
Dva na novo dodana sloja (osvetlitev in kontrast ter ravni) sta povezana na sloj oseba brez
ozadja. Vse tri sloje sem označila in jih dodala v skupino, poimenovano Skupina 1. Nato sem
jo podvojila, da sem dobila kopijo Skupine 1. Eno kopijo sem ohranila za morebitne kasnejše
popravke. Iz druge kopije skupine sem ustvarila skupen sloj (desni klik na ikono Skupina 1 in
izbira ukaza Merge Group).
Skupen sloj je sestavljen iz vseh treh elementov, ki so bili postavljeni v to skupino. Tako smo
dobili osebo brez ozadja, z dodano svetlostjo, kontrastom in spremenjenimi ravnmi. Nov sloj
se imenuje oseba brez ozadja 1 in ga vidimo na sliki 33.
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Slika 33: Zaslonski posnetek novega sloja oseba brez ozadja 1
6.1.5 Dodajanje učinkov s čopiči
Brush ali po slovensko čopič se uporablja za dodajanje različnih učinkov na fotografijo. V
mojem primeru sem s čopiči dodajala razpršene madeže, ki so v internetni knjižnici dostopni
na spletni strani Brusheezy [52] in zapisani pod imenom Sand Dust. Glede na potrebo po
razpršitvenem elementu na fotografiji sem iskala podobne čopiče. Na že prej omenjeni spletni
strani sem zasledila primerne pod imeni Sand Dust, Free Spray, Free Powder in Free Splash.
V opombah piše, da so primerni za grafiko, tisk, oglasne prostore, kartice itd. Za predelavo
fotografije sem uporabila dva različna seta čopičev. Prva knjižnica se imenuje 20 Powder PS
brushes vol. 3. Vsebuje 20 narejenih čopičev v visoki resoluciji 2500 px, ki so prikazani na sliki
34. Na voljo sta brezplačna prenos in uporaba [53].

Slika 34: Zaslonski posnetek čopičev Powder
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Druga knjižnica se imenuje Free Explosion Brushes [54] in vsebuje 13 izdelanih čopičev v
obliki eksplozij. Njihov videz je prikazan na sliki 35.

Slika 35: Zaslonski posnetek čopičev Explosion
6.1.5.1 Čopiči Powder
Po uvozu čopičev v knjižnico Photoshop sem jih začela dodajati k fotografiji. Za prikaz učinka
disperzije sem uporabila čopiče Powder. V Brush panelu sem izbrala čopič, ki mi je najbolj
ustrezal. Pri ukazu Size sem glede na velikost osebe na fotografiji prilagajala velikost čopiča.
Spremenila sem tudi kot čopiča in ga obrnila na 103 stopinje. Obkljukala sem funkcijo Spacing
z 0 na 1000 % in s tem določila, da se prikazuje samo en čopič namesto več ponavljajočih. Tam
takega učinka nisem želela. Nastavitev čopičev je prikazana na sliki 36.

Slika 36: Zaslonski posnetek uporabe čopičev Powder
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Prvi sloj z dodanim učinkom brush je poimenovan powder brush 1. Vsak naslednji sloj je kopija
prvega in nekoliko spremenjen (velikost, položaj, vidnost) glede na predhodnega. Ob nastanku
odtisa s čopičem so se nezaželeni odtisi pojavljali tudi pred osebo. Problem sem reševala z
dodajanjem maske na določen sloj. Uporabila sem sloj powder brush 1, ki ima na sebi masko,
na kateri sem odstranila delčke čopiča, ki so segali pred in nad obraz osebe. Vidimo jih na sliki
37. Moteče elemente sem odstranjevala tako, da sem izbrala masko sloja in nato Brush tool. V
galeriji sem poiskala okrogel čopič in mu vidnost (Opacity) nastavila na 100 %. V barvni paleti
sem izbrala črno barvo (odstranjuje dele, označene v maski, z belo barvo pa lahko dodajamo
elemente, ki smo jih prej izbrisali) in nato počasi odstranjevala dele, ki so segali pred obraz
osebe. Slika 38 prikazuje osebo brez delcev pred obrazom. Na fotografiji so trije sloji z enakim
čopičem. Z njihovim dodajanjem se na določenih delih pojavi tudi velika temačnost, saj se z
nalaganjem enega sloja na drugega povečata intenzivnost in kontrast barv.

Slika 37: Zaslonski posnetek fotografije z uporabo čopiča – sloj brez maske
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Slika 38: Zaslonski posnetek fotografije z uporabo čopiča – sloj z masko
6.1.5.2 Čopiči Explosion
Predzadnji postopek je bil ustvarjanje učinka tudi na glavi osebe, kar pomeni, da sem razpršen
učinek začela spreminjati tudi na glavi. Ta del je najpomembnejši, saj ustvari realno razpršitev
učinka iz slušalk. Za ta del sem uporabila dvojnik sloja oseba brez ozadja 1 (slika osebe brez
ozadja, z dodano svetlostjo, kontrastom in spremenjenimi ravnmi). Sloju sem dodala masko in
ga preimenovala v Združevanje. V maski sem z enakim čopičem, s katerim sem ustvarjala
učinek (čopiči Powder), počasi odstranjevala zadnji del glave. Primer odstranjevanja je viden
na sliki 39. Ker je bila razpršitev enaka, sem počasi ustvarjala videz realne razpršitve. Nisem
želela zajeti prevelikega dela glave. Uporabila sem le del, kjer naj bi razpršitev izhajala iz
slušalk. Slika 40 prikazuje končen rezultat z dodano masko in prikazom vseh dodanih čopičev
na fotografijo.
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Slika 39: Zaslonski posnetek sloja Združevanje z masko sloja

Slika 40: Zaslonski posnetek sloja Združevanje z masko in vsemi sloji čopičev
Fotografiji sem z vsemi sloji čopičev in mask že spremenila nekaj pomena, ker pa želim
povečati spremembo, sem dodala tudi očitnejše spremembe pri učinku izhajanja iz slušalk.
Izdelala sem nov sloj, imenovan explosion brush 1. Za ta učinek sem uporabila svetlejšo barvo
in čopič iz kolekcije Explosion. V knjižnici sem izbrala učinek, ga zmanjšala na velikost
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1536 px in obrnila za 17 stopinj. Tako kot pri čopiču Powder sem Spacing spremenila na
1000 %. Ko sem določila želen položaj čopiča, sem plasti dodatno kopirala v nove sloje in na
fotografiji ustvarila več manjših elementov. Enako kot pri ostalih slojih sem uporabljala maske,
s katerimi sem zakrivala moteče oz. tiste elemente, ki jih na sliki nisem želela imeti. Slika 41
prikazuje nastavitve za čopič Explosion in njegov videz na fotografiji.

Slika 41: Zaslonski posnetek uporabe čopiča Explosion
6.1.6

Končni videz fotografije

Ob zaključku urejanja čopičev sem v vrstici s sloji vse označila kot vidne. To pomeni, da se je
na sliki pokazalo vse, kar se je skrivalo v dodatnih slojih. Končni videz predstavlja slika 42.
Pri predelavi sem sestavljeno sliko shranila v slikovni format, ki je ohranil plasti. V tem primeru
bi lahko kadarkoli nadaljevala urejanje že spremenjene fotografije. V programu Photoshop se
tak format imenuje PSD in TIFF.
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Slika 42: Zaslonski posnetek končnega videza fotografije po združevanju vseh slojev
Plasti, ki jih bo zaradi pravilno shranjenega dokumenta še mogoče obdelati, so prikazane na
sliki 43. Sloji so preimenovani tako, da bi vsak vedel, kaj predstavlja določen sloj. S takim
načinom je mogoče lažje, predvsem pa hitreje spremeniti določene dele fotografije.

Slika 43: Zaslonski posnetek razporeditve uporabljenih slojev
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6.1.7

Dodajanje besedila na fotografijo

Za dodajanje besedila sem v programu Photoshop v desni menijski vrstici izbrala ikono T, kar
pomeni besedilo. Za lažjo predstavitev izbire je dodana slika 44. Izbirala sem lahko med
Horizontal Type Tool, Vertical Type Tool, Horizontal Type Mask Tool in Vertical Type Mask
Tool. Ker sem besedilo postavila vodoravno, sem izbrala Horizontal Type Tool.

Slika 44: Zaslonski posnetek izbire Text Tool v programu Photoshop
Na fotografijo sem dodala nov sloj, izbrala Text Tool in vanj vpisala besedilo. Poimenovala sem
ga besedilo 1. Izbrala sem pisavo Rockwall Condensed. V zgornji orodni vrstici sem izbrala
Type, nato Panels in Character Panel. Na levi strani programa so se odprle nastavitve za
besedilo, ki jih vidimo na sliki 45. Besedilo sem nekoliko stisnila vodoravno in navpično.
Velikost sem nastavila na 40,32 pt.

Slika 45: Zaslonski posnetek dodajanja besedila in nastavitev za besedilo
Za dodajanje drugega, manjšega napisa sem postopek ponovila. Sloj sem poimenovala besedilo
2. Pisava je enaka, le da je manjša. Nastavljena je na 16,54 pt. Končni videz slojev po dodajanju
besedila prikazuje slika 46, slika 47 pa končni videz fotografije z dodanim besedilom.
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Slika 46: Zaslonski posnetek končnega videza slojev

Slika 47: Končni videz fotografije z dodanim besedilom
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7

DODAJANJE IN MERJENJE SPOROČILNOSTI

V dveh sklopih fotografij, ločenih na primer 1 in primer 2, bom v nadaljevanju predstavila,
kakšno sporočilnost želim doseči pri gledalcu oz. kakšno si pri določeni fotografiji predstavljam
sama. Vključeni so tudi elementi, ki sem jih predstavila v drugem delu diplomske naloge.
Namen tega poglavja je ugotoviti, ali so obdelane fotografije sporočilne in ali so dosegle svoj
namen. Merjenje bom opravila z dvema načinoma. Prvi način bo analiza čustvenega odziva,
kjer bom predstavila analize fotografij in svoje vidike pomena in sporočilnosti za dva primera,
nato bom predstavila dejanski videz fotografij za oba primera, na koncu pa bo sledila še
predstavitev rezultatov. Drugi način bo temeljil na uporabi ankete po izvedenem testiranju
preko spletnega vprašalnika in dodatnega pogovora s testiranci. Prikazani bodo tudi rezultati.

7.1 Predstavitev fotografij
Neobdelana fotografija: Slika 48 predstavlja osebo, ki nosi naglavne slušalke. Fotografija je
postavljena v običajno okolje, pred belo steno. Nima posebne osvetlitve. Predstavlja osebo, ki
posluša glasbo. S te fotografije ni mogoče razkriti, katero zvrst posluša. Mnenje in odločitev
sta popolnoma odvisna od posameznika.

Slika 48: Prikaz prvotno zajete fotografije za primer 1
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Obdelana: Slika 49 še vedno predstavlja osebo s slušalkami. Fotografijo sem dodelala.
Spremenjeno ima ozadje in osvetlitev ter tako deluje bolj profesionalno. Iz slušalk izhaja učinek
disperzije oz. razkroja. Fotografijo naredi privlačnejšo in hitreje opazno v množici fotografij.
Pripravljena je, da si gledalec sam ustvari sporočilnost. Pri fotografiji sem uporabila temne
barve, ki naj bi v gledalcu vzbujale nekaj mračnega, slabega, mogoče tudi žalostnega.
Vzbujanje se spreminja na psihološki ravni gledalca. Odvisno je od njegove stabilnosti. Večji
kontrasti spodbujajo tudi napetost.

Slika 49: Prikaz obdelane fotografije primer 1
Obdelana z dodanim besedilom: Slika 50 je primernejša za oglasne namene. Želi nekaj sporočiti
in gledalec naj bi to tudi zaznal. Z osnovne fotografije naj bi misli preusmeril proti oglasnemu
sporočilu. Posledično ga s takim načinom lahko preusmerimo k poslušanju te skladbe. Veliko
je odvisno od posameznika, ali pozna besedilo ali ne. Besedilo lahko poveže gledalca tudi po
čustveni plati. Komur je blizu, bi moralo ostati v glavi vsaj nekaj časa. Lahko pa nosi besedilo
tudi del življenjske plati in v gledalcu vzbudi drugačno čustveno plat, kot jo pričakujemo.
Mnenja so lahko zelo različna.
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Slika 50: Prikaz obdelane fotografije primer 1 z dodanim besedilom
Neobdelana fotografija: Slika 51 prikazuje mlajšega moškega s cigareto v roki. Na fotografiji
deluje zamišljen. Glede na velikost cigarete lahko opazimo, da je šele začel kaditi. Fotografija
je dokaj temačna. Najbolj sta osvetljeni roka in cigareta.

Slika 51: Prikaz prvotno zajete fotografije za primer 2
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Obdelana: Slika 52 še vedno prikazuje osebo s cigareto. Fotografijo sem nekoliko osvetlila in
ji dodala učinek dima. S tem sem želela ustvariti skrivnostno vzdušje. Iz dima se prikazuje angel
smrti. Želela sem predstaviti, da je kajenje nekaj nezdravega, vsekakor škodljivega in njegova
posledica je lahko tudi smrt.

Slika 52: Prikaz obdelane fotografije primer 2 z dodanimi učinki
Obdelana z dodanim besedilom: Na sliki 53 je v primerjavi z obdelano fotografijo ostalo vse
enako. Glavna sprememba je dodano besedilo STOP v ozadju, ki sem mu spremenila vidnost,
kar pomeni, da je manj vidno in ne izstopa toliko. Ravno zaradi velikih črk pa se ga opazi takoj.
V črko T se povezuje tudi cigareta, ki jo drži oseba. Dodano besedilo LAHKO SI NASLEDNJI
je nekoliko svetlejše barve in je postavljeno malo pod sredino fotografije. Zagotovo pritegne
pozornost in spodbudi razmišljanje, da si lahko naslednji. Bistvo dodanega besedila je, da vse
skupaj povežemo v celoto kot multimodalno besedilo. Ob poznavanju branja takega besedila
lahko povežemo fotografijo in besedilo v celoto in dobimo pomen, da je bolje prenehati kaditi,
saj si lahko naslednji, ki ga vzame smrt. Pomislimo lahko tudi na škodljive strani te razvade in
prav tako pridemo do končne točke, ki je prezgodnja smrt ali bolezen.

61

Slika 53: Prikaz fotografije primer 2 z dodanim besedilom

7.2 Eksperiment
V nadaljevanju bom predstavila postopek eksperimentiranja, katerega namen je pridobiti
informacije o sporočilnosti fotografij, torej ali so sploh kaj sporočile in ali so dosegle namen.
Namen je bil, da osebe na fotografijah opazijo spremembo sporočilnosti, ki sem jo povzročila
z obdelavo fotografij. Eksperiment je razdeljen na dva dela. Prvi je izveden s programom za
zaznavanje čustev. Namen je pridobiti čustven odziv na predvajane fotografije in ugotoviti, ali
obdelane slike nosijo dovolj sporočilnosti, da jo opazijo tudi testne osebe. Ugotavljala sem, ali
so fotografije dosegle pričakovani namen. Drugi del je izveden z anketnim vprašalnikom, na
katerega so osebe odgovarjale ob koncu prvega eksperimenta. Njegov namen je pridobiti
neposredne informacije od testirancev. Vprašalnik je zasnovan tako, da sem se z osebo poleg
vprašalnika tudi pogovarjala. Odgovore sem zapisovala in tako dobila več informacij, kot če bi
vprašalnik oseba izpolnjevala sama.
Za uspešno izvedbo sem že pred začetkom pripravila celoten potek dela s posameznikom. Pri
eksperimentu je sodelovalo 14 oseb. Testirala sem šest moških in osem žensk, od tega jih je
bilo osem iz okolice Novega mesta, pet iz okolice Metlike in ena iz okolice Žužemberka. Starost
je bila zelo različna. Največ oseb, kar osem, je bilo starih od 21 do 40 let, ena oseba je bila
mlajša od 21 let, štiri osebe so bile v starostnem obdobju od 41 do 60 let in le ena je bila starejša
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od 60 let. 10 oseb ima srednješolsko poklicno izobrazbo, ena oseba ima dokončan magisterij,
tri osebe pa imajo osnovnošolsko izobrazbo.
V poglavju 5 sem že predstavila postopke priprave testirancev na eksperiment. Če povzamem,
sem vsem že vnaprej razložila delovanje programa in jih seznanila s celotnim postopkom
eksperimenta. Podatke sem predelala tako, kot sem predstavila v prej omenjenem poglavju.
7.2.1 Rezultati
Po predelavi vseh pridobljenih podatkov sem jih s programom Excel zbrala v graf, ki ga
imenujemo borzni grafikon (angl. Box Plot ali Whisker Plot). Za vsako sliko graf prikazuje
podatke v četrtinah. Glavni pojmi so mediana oz. srednja vrednost, ki prikazuje povprečno
vrednost vseh testirancev za določeno fotografijo, sredinska vrednost ločuje pravokotnik na dva
dela, in sicer tistega, v katerem so podatki višje ali enake vrednosti kot povprečni in ga
imenujemo zgornji kvartil (angl. Upper Quartile), in drugega, v katerem so podatki nižje ali
enake vrednosti kot povprečje. Imenujemo ga spodnji kvartil (angl. Lower Quartile). Zgornji
kvartil predstavlja 25 % podatkov, ki imajo večjo vrednost, spodnji kvartil pa 25 % vrednosti
podatkov z nižjo vrednostjo [55]. Dodane črte (angl. Whiskers) nad in pod grafom imenujemo
maksimum (prikazuje najvišje vrednosti med pridobljenimi podatki) in minimum (prikazuje
najnižje vrednosti med podatki). Za lažje razumevanje sem pripravila sliko 54, ki prikazuje
organiziranje podatkov, da je graf sploh nastal.

Slika 54: Prikaz izbire podatkov za pripravo grafa
Na grafu 4 so prikazani podatki z vrednostjo valence in vzburjenosti. Obe vrednosti sta
prikazani za dva primera, pri čemer ima primer 3 prikazane slike. Pri prvem primeru sta valenca
in vzburjenost obarvani v zelenih odtenkih, pri drugem primeru pa v modrih odtenkih.
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Iz grafov je razvidno, da so osebe svoja čustva izražale dokaj neenakomerno, saj imajo vsi grafi
sorazmerno visoke odklone. Največja odstopanja so pri podatkih o valenci, ki predstavlja čustva
med prijetnim in neprijetnim. Višja kot je vrednost, prijetnejši so podatki. Najboljši prikaz bi
bil, če bi bile črte krajše in enakomerne na obeh straneh. Takrat bi se vsi podatki najbolj ujemali
in ne bi bilo prevelikega odstopanja od mediane. Na grafu večja črta ne prikazuje več podatkov.
Kot sem že omenila, vsak del grafa prikazuje 25 % podatkov. Če je črta daljša, pomeni, da so
v tistih 25 % vrednosti zelo razpršene oz. imajo širši razpon vrednosti podatkov. Manjši del
okenskega polja kaže, da so podatki bolj zgoščeni, kar pomeni, da so bližje skupaj [56].
Kadar se nam zdi, da podatki niso pravilno prikazani, lahko izračunamo IQR oz. interkvartilni
razpon, in sicer tako, da od spodnjega kvartila odštejemo zgornji kvartil. Večji kot je IQR, bolj
spremenljiv je nabor vrednosti. Interkvartilni razpon predstavlja razpon med tretjim in prvim
kvartilom in ga lahko enačimo z velikostjo drugega kvartila na grafu [57].
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Graf 4: Graf vrednosti valence in vzburjenosti v odvisnosti od prikazanih fotografij
Dobljeni rezultati niso popolnoma točni in preveč zanesljivi. Odstopanja so se pojavila že pri
testiranju, saj sem vsem osebam najprej prikazala delovanje programa Noldus Face Rader.
Vsem je bil všeč in pokazali so nekaj začetnega navdušenja. Po seznanitvi s programom sem
začela testiranje najprej prvega in nato drugega primera. Fotografije so bile vedno v istem
vrstnem redu. Napaka je bila že v prvem koraku, saj se je začetno navdušenje preneslo tudi v
predvajanje fotografij. V takem primeru ne moremo biti popolnoma prepričani v resničnost
podatkov, saj se testiranci niso tako odzivali samo zaradi slike. Problem bi lahko rešila s
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prikazovanjem fotografij v naključnem vrstnem redu. Tako se navdušenje ne bi beležilo samo
na začetku vedno iste fotografije, ampak bi se prenašalo na drugo fotografijo, ki bi bila takrat
prikazana prva. Tako bi lažje pridobila prave podatke in iz vseh izluščila najnatančnejše.
Problem je nastal tudi pri predelavi podatkov neposredno v kodi, pri kateri sem za merjenje
valence in vzburjenosti na točno določeni fotografiji, prikazani pet sekund, za podatke vzela
kar povprečje valence in vzburjenosti. To pomeni, da tudi če je bila oseba nekaj časa zelo
navdušena in nekaj časa malo manj, sem pridobila podatek, da je bila oseba ves čas povprečno
navdušena. Na grafu 5 sem prikazala videz teh podatkov.

Graf 5: Prikaz zajetih podatkov in dejanskega povprečja
Veliko več informacij bi prejela, če bi namesto povprečja računala maksimalno vrednost
navdušenja za določeno fotografijo ali obratno, minimalno vrednost.
V nadaljevanju bom predstavila dva grafa valence in vzburjenosti, ki prikazujeta razgibanost
vrednosti.
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Graf 6: Prikaz grafa valence – razgibanost
Graf 6 prikazuje razgibanost vrednosti. Jasno je vidno, da je bil začetek prikazovanja za
testirano osebo nekoliko neprijeten. Že ob prikazu druge fotografije, na dveh tretjinah grafa, se
je oseba počutila boljše, prijetneje. Vsebina ji je bila bolj všeč. Po očitnem padcu vrednosti
podatkov se je začela predvajati zadnja fotografija, ki je bila testirancu zopet malo manj
prijetna.
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Graf 7: Prikaz grafa valence – monotonost
Tudi graf 7 prikazuje vrednosti valence ob določenem času prikaza, in sicer monotonost. Oseba
ni spreminjala svojih čustev vse do prikaza zadnje slike na zadnji tretjini grafa. Valenca se je
zelo očitno spustila in lahko povzamem, da osebi ni bilo prijetno.
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Graf 8: Prikaz grafa vzburjenosti – razgibanost
Graf 8 prikazuje vrednosti vzburjenosti. Testirana oseba je bila na začetku zelo vzburjena, kar
pomeni, da je bilo to zanjo nekaj novega, bila je vzhičena. Po parih sekundah se vzburjenost
nekoliko zmanjša in se zopet poveča ob prikazu nove slike. Tudi pri drugi sliki vrednost pade,
a se zopet dvigne, predvidevam, da je oseba na fotografiji opazila smet v dimu, s čimer se je
njena vzburjenost povečala. Pri zadnji sliki so vrednosti vzburjenosti skoraj popolnoma enake
ves čas predvajanja.
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Graf 9: Prikaz grafa vzburjenosti – monotonost
Tudi graf 9 prikazuje graf vzburjenosti, in sicer nerazgibanost vrednosti. Jasno je vidno, da je
bila začetna vzburjenost večja zaradi predhodne predstavitve programa in je sčasoma
enakomerno padala. Oseba ni izražala čustev.
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7.3 Anketa
Anketni vprašalnik sem ustvarila na spletni strani www.1ka.si [58], kjer ponujajo najrazličnejše
tipe vprašanj. Po registraciji sem ustvarila svojo anketo. Lahko sem jo tudi testirala in preverila
končni videz. Ko je bila dokončana, sem jo objavila. Dobila sem povezavo, preko katere sem
lahko dostopala do nje. Anketa je vsebovala 21 vprašanj. Pri večini je bilo kot odgovor
ponujeno samo besedilo, s katerim sem želela dobiti vse informacije o občutkih testirancev ob
fotografijah in njihova mnenja. S prekomernim vnašanjem besedila jih nisem želela
obremenjevati, zato so oni odgovarjali, jaz pa sem zapisovala.
V anketi je sodelovalo 14 testirancev, od tega šest moških in osem žensk. Ena oseba je bila iz
starostne skupine do 20 let, osem oseb je bilo starih od 21 do 40 let, štiri osebe so bile v
starostnem obdobju od 41 do 60 let in ena oseba 61 let in več. V anketi je sodelovalo osem oseb
iz okolice Novega mesta, pet oseb iz okolice Metlike in ena oseba iz okolice Žužemberka.
Izmed vseh anketiranih jih je kar 12 zaposlenih, eden obiskuje srednjo šolo in en je upokojen.
Večina jih je dokončala srednjo poklicno šolo, ena oseba ima magisterij, tri osebe pa imajo
dokončano osnovno šolo.
V anketi so bila vprašanja povezana s predhodno opisanimi obdelanimi fotografijami. V
nadaljevanju so predstavljena vprašanja in analiza odgovorov.

1. Katere programe za obdelavo fotografij poznate?
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Graf 10: Prvo vprašanje
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PICASSA

Pri odgovoru je bilo možno označiti več programov. Največ oseb je poznalo programa Slikar
(35 %) in Photoshop (32 %), nobeden pa Canve (0 %), Fotorja (0 %) in Gimpa (0 %).
Povprečno poznani so torej Slikar, Photoshop, Lightroom (9 %), Picassa (18 %) in PhotoScape
(6 %).
2. Kdo po vašem mnenju ustvarja pomen fotografije?
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Graf 11: Drugo vprašanje
Anketiranci so odgovorili, da pomen ustvarja avtor – fotograf (50 %) in da ga ustvarjata oba
(43 %). Ena oseba je odgovorila, da je to gledalec (7 %).
3. Ali je po vašem mnenju treba računalniško obdelati vsako fotografijo?
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Graf 12: Tretje vprašanje
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Analiza je pokazala, da so anketiranci v 43 % mnenja, da vsake fotografije ni treba računalniško
obdelati in da je to odvisno od potreb in nadaljnje uporabe (43 %). Le dve osebi sta mnenja, da
je treba vsako fotografijo obdelati, kar predstavlja 14 % odgovorov.
4. Katera fotografija vam je najbolj všeč?
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Graf 13: Četrto vprašanje
Pri četrtem vprašanju so odgovarjali, da jim je najbolj všeč prva neobdelana fotografija (43 %),
sledi tretja fotografija z dodanim besedilom (36 %). Najmanj jim je bila všeč druga fotografija,
ki je samo obdelana (21 %).
5. Katera fotografija nosi največ sporočilnosti?
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Graf 14: Peto vprašanje
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Največ sporočilnosti ima po mnenju testirancev tretja, obdelana fotografija z dodanim
besedilom. Vsi so odgovorili enako, kar predstavlja 100 %.
6. Katero fotografijo bi v množici opazili najhitreje?
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Graf 15: Šesto vprašanje
V množici bi najhitreje opazili prvo (36 %) in drugo fotografijo (36 %). Tretjo fotografijo pa bi
v množici najhitreje opazilo le 25 % testirancev.
7. Katera fotografija vam je najbolj všeč?
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Graf 16: Sedmo vprašanje
Testirancem je bila najbolj všeč prva fotografija (50 %), nato druga fotografija (43 %) in na
koncu tretja (7 %).
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8. Katera fotografija nosi največ sporočilnosti?
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Graf 17: Osmo vprašanje
Največ sporočilnosti nosi zadnja fotografija, to je bila večina odgovorov (93 %). Po mnenju
ene osebe pa sporočilnost nosi druga fotografija in to predstavlja 7 %.
9. Katero fotografijo bi v množici najhitreje opazili?
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Graf 18: Deveto vprašanje
Najhitreje bi opazili prvo fotografijo (43 %), nato tretjo fotografijo (36 %) in na koncu zadnjo
fotografijo (21 %).
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10. Kaj mislite, da predstavlja obdelana fotografija?

Slika 55: Fotografija, na katero se navezuje vprašanje 10
Testne osebe so na sliki 55 opazile človeka, ki posluša glasbo in je hkrati v svojem svetu. Oseba
je po njihovem mnenju zamišljena, mogoče zaradi slabega, strašnega občutka ali pa zaradi
uživanja in popolne predanosti glasbi. Sproščenost bi po mnenju testirancev lahko sporočala
njegova drža in zaprtost oči. Osebe so opazile slušalke in jih povezale s trditvijo, da bi oseba
lahko uživala v trenutkih s slušalkami. Hkrati lahko zaprte oči pomenijo pomirjanje, sproščanje,
beg možganov in popolnoma sproščeno telo zaradi glasbe. Fotografija lahko predstavlja tudi
predstavitev nekega posebnega sveta v glasbi. Nekaj testirancev je ugotovilo tudi, da se lahko
iz glave nekaj kadi, glava lahko gori ali pa se je zgodila eksplozija možganov. Prej naštete slabe
stvari bi bile lahko posledica tehnologije ali česarkoli drugega. Ena izmed oseb je ugotovila, da
se črn madež na fotografiji mogoče sploh ne povezuje s sliko in je tako pobarvano samo ozadje.
11. Kaj mislite, da predstavlja obdelana fotografija z dodanim besedilom?

Slika 56: Fotografija, na katero se navezuje vprašanje 11
Pri ogledovanju slike 56 so testiranci začutili in ugotovili, da bi s pomočjo dodatnega besedila
lahko ugotovili, katero glasbo posluša oseba na fotografiji. V veliko primerih sem izvedela, da
gre za sprostitev ob glasbi, da je oseba v svojem svetu in posluša točno določeno skladbo (v
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tem primeru del pesmi Napoj – Siddharta). Fotografija bi lahko predstavljala tudi neko
sporočilo, mogoče, da oseba nima časa, da jo nekaj teži in želi z dodanim besedilom nekaj
povedati. Predvidevali so tudi, da oseba na fotografiji morda potrebuje odklop in sporoča, naj
je nihče ne moti v tem trenutku. Če povežem mnenja, bi lahko bil to tudi počitek od službe.
Sklepam, da so testiranci prebrali besedilo in ugotovili, da nosi temačno vsebino in želi nekaj
sporočiti. Testiranci so predvidevali tudi, da ima fotografija nek življenjski pomen in opisuje
življenje osebe na fotografiji.
12. Primer sugestije: Na naslednji fotografiji bo prikazana oseba, ki posluša pesem
Ringaraja in se ob tem zabava. Kakšno fotografijo pričakujete? Bo fotografija
podobna prejšnjim? Kakšne barve pričakujete na fotografiji?
Rezultati so si bili podobni. Na zamišljeni fotografiji so skoraj vsi videli vesele otroke, ki
uživajo v skladbi, se smejijo. Lahko skačejo, plešejo ali se igrajo. Nekateri so si predstavljali
tudi sliko iz kakšne reklame. Fotografija bi bila sproščena, razigrana, polna energije ali kar malo
bedasta. Ena oseba je menila, da če bi bila na fotografiji odrasla oseba, bi lahko pričakovali tudi
začuden obraz, saj ji pesem ne bi bila preveč všeč. Vsi vprašani so menili, da fotografija ne bi
bila podobna prejšnjim. Glede barv pa so testiranci odgovorili, da pričakujejo mavrične, pisane,
otroške, živahne, predvsem pa svetle barve. Ena oseba je predlagala belo, rdečo in zeleno barvo.
13. Kaj mislite, da predstavlja obdelana fotografija?

Slika 57: Fotografija, na katero se navezuje vprašanje 13
Vsi so opazili, da je na sliki 57 oseba, ki kadi. Veliko jih je razmišljalo, da fotografija predstavlja
nezdravo življenje, problematiko kajenja in slab vpliv. Povezala sem tudi druga mnenja in
ugotovila, da je veliko anketirancev opazilo, da osebi na fotografiji, ki sicer ne ve, ali bi nehala
kaditi ali ne, okolje sporoča, da njeno početje ni zdravo. To lahko sklepamo zaradi smrti, saj
glede na ikono v dimu, ki predstavlja smrt in koso, nanjo preži smrt. Dobila sem tudi
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informacijo, da je oseba zamišljena in da se mogoče že zaveda svoje usode, če ne spremeni
svoje razvade.
14. Kaj mislite, da predstavlja obdelana fotografija z dodanim besedilom?

Slika 58: Fotografija, na katero se navezuje vprašanje 14
Tako kot pri prejšnji fotografiji so pri sliki 58 vsi ugotovili, da gre za osebo, ki kadi. Z njo so
začeli povezovati tudi besedilo in kmalu ugotovili, da predstavlja oznako za prenehanje kajenja,
ker človeka vabi, da preneha s kajenjem oz. odvisnostjo. Lahko tudi spodbuja k premisleku, da
je to zadnja cigareta ali pa si naslednji, ki bo umrl. Veliko jih je tudi poudarilo, da si lahko
naslednji, ki bo umrl zaradi kajenja. Mogoče oseba ne bo umrla, pesti jo lahko tudi rak, ki je
zelo pogost pri kadilcih. Predstavlja lahko tudi protikadilsko reklamo in veliko prelomnico, ki
zahteva premislek. Vsekakor pa so anketiranci zaznali, da želi reklama kajenje odsvetovati.
Ugotovili so tudi, da se lahko vsi kadilci zamislijo, saj če bodo nehali, so na boljši poti kot
ostali.
15. Primer sugestije: Na naslednji fotografiji bo prikazana reklama za kajenje, ki bo
prikazovala dobre strani kajenja. Kakšno fotografijo pričakujete? Ali bo fotografija
podobna prejšnjim? Kakšne barve pričakujete na fotografiji?
Pričakovali bi nekaj zdravega in bi spodbujalo h kajenju. Predstavljene bi bile dobre strani
kajenja, sestavine, ki ne škodujejo. Veliko anketirancev si je predstavljajo reklame iz 60. let, ki
so prikazovale dobre slike z napisi, da je kajenje primerno, zaželeno, vsekakor pa zdravo.
Vsebovale bi napise prodajaln in proizvajalcev cigaret. Na fotografijah bi bile cigarete v rokah,
mogoče tudi, kako se jih deli, ali pa otroci s cigaretami in druga skrajnost, starejša oseba, ki si
s kajenjem podaljšuje življenje. Nekaj anketirancev je menilo, da česa takega ni mogoče izvesti,
da reklame z dobrimi stranmi kajenja ne more biti. Vsekakor pa bi bila fotografija polna
energije, brez stresa in zelo pozitivna. Na vprašanje, ali bi bila fotografija podobna prejšnji, sem
dobila mešane odgovore. Bili so jasni, da bi ji bila podobna samo v tem, da je na njej oseba s
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cigareto. Tematika bi bila pozitivna, na prejšnjih pa je negativna. Strinjali so se tudi, da bi bilo
tako kot na prejšnjih fotografijah prikazano kajenje oz. je dejanje enako. Nekateri so bili tudi
mnenja, da fotografija ne bi bila nič podobna prejšnjim. V reklami za kajenje bi bile fotografije
svetlejše, bolj živih in pozitivnih barv. Drugi pa so bili mnenja, da bi barve ostale podobne oz.
z malo več dodane svetlobe.
16. Ali poznate osebe na fotografijah?
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Graf 19: Šestnajsto vprašanje
93 % anketiranih je osebi na fotografijah poznalo, le ena oseba (7 %) pa ju ni poznala.
17. (Vprašanje, vezano na poznavanje osebe. Primer vprašanja, če je oseba prej odgovorila
pritrdilno, torej da pozna osebi na fotografijah.) Bi bili vaši čustveni odzivi na prikazane
fotografije drugačni, če ne bi poznali oseb na fotografijah?
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Graf 20: Sedemnajsto vprašanje
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Na vprašanje o čustvenih odzivih je pet oseb odgovorilo, da bi se odzvali drugače, saj jih ne bi
toliko prizadelo in bi bila asociacija drugačna. Razlog naj bi bil tudi, da če osebo poznaš, se ji
samodejno nasmehneš, ne da bi prej pogledal, kaj dejansko predstavlja skupaj s fotografijo. Ena
oseba je bila mnenja, da bi odziv mogoče spremenila, odvisen pa bi bil od situacije in
fotografije. Kar sedem oseb se je odločilo, da svojega čustvenega odziva ne bi spremenile, tudi
če ne bi poznale osebe. Razlogi so bili podobni. Glavni razlog je bil, da so se osredotočili na
fotografijo in se nanjo odzvali ne glede na poznanost osebe.
18. (Vprašanje, vezano na poznavanje osebe. Primer vprašanja, če je oseba prej odgovorila
negativno, torej da ne pozna oseb na fotografijah.) Bi bili vaši čustveni odzivi na
prikazane fotografije drugačni, če bi poznali osebi na fotografijah?
Na to vprašanje je odgovarjala samo ena oseba, in sicer da bi se vsekakor odzvala drugače.
Zagotovo bi se smejala.
19. Če bi bile prikazane fotografije čustveno močnejše, kar pomeni, da bi predstavljale
smrt, stisko, naravne katastrofe ali pa ravno obratno veselje, domače živali ali majhne
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Graf 21: Devetnajsto vprašanje
Na to vprašanje je devet ljudi odgovorilo pritrdilno. Osebe bi stisnilo pri srcu, saj bi jih
fotografije ganile. Glavni razlog je bil, da smo ljudje čustvena bitja, s fotografijo bi se
poistovetili in z njo sočustvovali. To bi storili nezavedno, saj bi bile slike nazornejše, močnejše
in bi se hitreje dotaknile srca. Pravijo tudi, da se počutje in izražanje, predvsem mimika,
spreminjajo glede na okolico in je velika razlika med pozitivnimi in negativnimi prikazi. Nekaj
ljudi je bilo neodločenih, nekaj pa jih je odgovorilo z ne. Glavni razlog pri tem je bil povezan s
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spletom. Anketiranci pravijo, da je na spletu veliko takih primerov, ki nam jim danes vsiljujejo
na vsakem koraku. Nanje smo zato že navajeni. Ena oseba je bila mnenja, da slika nima velikega
pomena, zato z njo ne prejme dovolj sporočila, ki bi vplival na njen čustven odziv.
7.3.1

Povzetek ugotovitev pridobljenih podatkov iz ankete

Anketiranci so posamezno podajali mnenja popolnoma brez moje pomoči in sami sprejemali
odločitve. Pri obdelavi podatkov sem ugotovila, da so testiranci podajali podobna mnenja, kot
sem jih pričakovala. Videli so vse spremembe na fotografijah in dobro argumentirali svoja
mnenja. Na všečnost fotografij ne morem vplivati veliko, saj ima vsaka oseba svoje mnenje.
Pri obdelani fotografiji, za katero sem predvidela, da bo hitreje opažena v množici, so tudi
anketiranci opazili to možnost. Pomene fotografije so podajali glede na svoje trenutno stanje.
Opazila sem, da osebe s težavami v službi na spremenjeni fotografiji z dodanim črnim učinkom,
ki leti iz slušalk, opazijo težave, problematičnost, preobremenjenost, medtem ko tisti, ki so
povezani z glasbo, takoj opazijo, da učinek izhaja iz slušalk in predstavlja misli, ki letijo iz
glave ob predvajanju glasbe. Pri fotografiji, ki prikazuje kajenje, so vsi odgovori povezani. Vsi
so opazili kajenje in povezali, da zgodba prikazuje nezdravo razvado, ki predstavlja smrt ali
bolezen. Ob nadaljnji obdelavi podatkov sem ugotovila, da so pri fotografiji z dodanim
besedilom, na kateri je oseba s slušalkami, anketiranci odgovarjali, da se besedilo povezuje z
glasbo, ki jo oseba posluša. Predstavlja lahko tudi reklamo. Ravno tako je pri drugem primeru
mogoče povezati besedilo in sliko in iz tega sklepati, da je kajenje slabo, nezdravo in da
fotografija vodi k spreobrnjenju. Tako so menili tudi anketiranci. Fotografija sporoča, da si
postavljen pred odločitev, ali nehaš kaditi ali pa boš naslednji, ki ga bo poklicala smrt. Vsi ti
argumenti so bili posledica sposobnosti branja multimodalnih besedil. To so besedila in slika v
združeni celoti. Pri obeh primerih je bilo treba povezovati besedilo in fotografijo, tako pri osebi
z dodanim učinkom iz slušalk in besedilom kot tudi pri osebi, ki kadi in se iz dima prikazuje
ikona smrti. Dodaten pomen sporoča še besedilo. Kot sem že prej omenila, so vsi dobljeni
odgovori pravilni in so v povprečju dobro potrdili moje predhodno postavljene trditve in
napovedi. Tudi pri sugestiji fotografij so se anketiranci odzvali po pričakovanjih. Dobro so
argumentirali svoja mnenja in pričakovanja. Želim poudariti, da so vsi pričakovali skoraj enake
fotografije. Tako lahko povzamem, da sugestija močno vpliva na dejansko predstavo. Nihče ne
bi ob določeni sugestiji pričakoval enakih fotografij, kot sem jih prikazovala jaz.
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ZAKLJUČEK

V diplomskem delu sem predstavila digitalno fotografijo, obdelavo in njen vpliv na sporočilnost
fotografije. Rezultati raziskave so potrdili, da v večini primerov največ sporočilnosti nosi
obdelana fotografija z dodanim besedilom. Čeprav so bile v veliko primerih anketirancem
ljubše neobdelane fotografije, bi vseeno v množici hitreje opazili obdelane fotografije.
Neobdelane fotografije so jim bile ljubše zaradi barv, saj naj bi bile obdelane preveč temačne
in naj ne bi prikazovale nič pozitivnega. S pridobljenimi informacijami lahko potrdimo tudi
trditev, da sugestija odigra zelo veliko vlogo in ljudi preusmeri k drugačnemu razmišljanju.
Prejeti podatki z merjenjem čustev nihajo med jezo in navdušenjem, večina pa jih je v
nevtralnem stanju. Pri pridobljenih podatkih o navdušenju lahko opazimo nekaj ekstremov v
pozitivni in negativni smeri, ki jih predpisujem poznavanju osebe na fotografiji in niso povezani
s tematiko na njej.
Očitnejše rezultate bi prejeli z udarnejšimi fotografijami. Za boljše rezultate bi morala biti testna
skupina večja. Ločiti bi jo morali po spolu, starosti ali celo kraju bivanja. Eksperiment bi morali
izvajati v več poskusnih ciklih ter z vmesnimi popravki in pripravami. Za pripravo večjega
eksperimenta bi moralo biti poznavanje programa boljše.
Z obdelavo fotografij nisem imela težav, saj program uporabljam že kar nekaj časa. Časovno je
na delo vplivala samo programska oprema, ki je včasih po naporu potrebovala premor.
Z uporabo programa za merjenje čustev in pridobljenimi meritvami sem potrdila hipotezo o
sporočilnosti fotografij.
Cilj diplomske naloge je bil izpolnjen, obdelani sta bili dve fotografiji, s čimer sem spremenila
pomen prvotne fotografije, izvedla sem tudi anketo. Tako je bil prvotnemu cilju dodan še
eksperiment, s katerim sem izvedela še več o merjenju čustev. Celoten čas izdelave se je zaradi
dodatnih eksperimentov podaljšal, a so se izkazali za zanimive in poučne.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik
Število vprašanj: 21
Čas aktivnosti: od 25. 12. 2018 do 6. 1. 2019
Avtor: janja.jermann
Dne: 11. 12. 2018
1. Spol:
o moški,
o ženski.
2. V katero starostno skupino spadate?
o Do 20 let.
o 21–41 let.
o 41–60 let.
o 61 let ali več.
3. Katere programe za obdelavo fotografij poznate?
o Photoshop.
o Lightroom.
o Gimp.
o Slikar.
o Picassa.
o PhotoScape.
o Fotor.
o Canva.
o Nič od navedenega.
4. Kdo po vašem mnenju ustvarja pomen fotografije?
o Avtor – fotograf.
o Gledalec.
o Oba.
o Nihče.
5. Ali je po vašem mnenju treba računalniško obdelati vsako fotografijo?
o Da.
o Ne.
o Odvisno od potreb in nadaljnje uporabe.
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6. PRIMER 1: Katera fotografija vam je najbolj všeč?

o

o

o

7. PRIMER 1: Katera fotografija nosi največ sporočilnosti?

o

o

o

8. PRIMER 1: Katero fotografijo bi v množici opazili najhitreje?

o

o

o

9. PRIMER 2: Katera fotografija vam je najbolj všeč?

o

o

o

10. PRIMER 2: Katera fotografija nosi največ sporočilnosti?

o

o

o
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11. PRIMER 2: Katero fotografijo bi v množici opazili najhitreje?

o

o

o

12. PRIMER 1: Kaj mislite, da predstavlja obdelana fotografija?

13. PRIMER 1: Kaj mislite, da predstavlja obdelana fotografija z dodanim besedilom?

14. Predstavljajte si, da bo na naslednji fotografiji oseba, ki posluša pesem Ringaraja
in se ob tem zabava. Kakšno fotografijo pričakujete? Mislite, da bo fotografija
podobna prejšnjim? Kakšne barve pričakujete na fotografiji (svetle, žive, temne,
temačne)?
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15. PRIMER 2: Kaj mislite, da predstavlja obdelana fotografija?

16. PRIMER 2: Kaj mislite, da predstavlja obdelana fotografija z dodanim besedilom?

17. Predstavljajte si, da bo na naslednji fotografiji reklama za kajenje, ki bo
predstavljala samo dobre strani kajenja. Kakšna bi bila fotografija? Mislite, da bo
fotografija podobna prejšnjim? Kakšne barve pričakujete na fotografiji (svetle,
žive, temne, temačne)?

18. Ali poznate osebi na fotografijah?
o Da.
o Ne.
o Ne vem.
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19. Bi bili vaši čustveni odzivi na prikazane fotografije drugačni, če ne bi poznali oseb
na fotografiji?

20. Bi bili vaši čustveni odzivi na prikazane fotografije drugačni, če bi poznali osebi
na fotografijah?

21. Če bi bile prikazane fotografije čustveno močnejše, kar pomeni, da bi predstavljale
smrt, stisko, naravne katastrofe ali ravno obratno veselje, domače živali ali majhne
otroke, bi se na fotografije odzivali intenzivneje?
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