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Povzetek
V diplomski nalogi predstavljam problematiko zajema portretnih fotografij oseb in možnosti
popravkov portretnih fotografij z obdelavo v specializiranih programskih paketih. Predstavila
sem nekaj osnovnih napak pri postavitvi in kompoziciji ter prikazala primere dobre prakse.
Fotografije sem zajela z dvema različnima digitalnima fotoaparatoma, s fotoaparatom Nikon
D3200 in vgrajeno kamero v mobilnem telefonu LG E440. Zajem z dvema različnima
fotoaparatoma omogoča prikaz tehničnih razlik v zmogljivostih, napak pri nastavitvah ter
razlike v končni kvaliteti fotografij. Na zajetih fotografijah so vidne napake, med drugimi
šum, neizostrenost, napake svetlosti in kontrasta ter nepravilna nastavitev barv. Izbrane
fotografije sem obdelala s štirimi različnimi programi. Dva se izvajata na osebnem
računalniku, to sta Adobe Photoshop in Adobe Photoshop Lightroom, dva pa poganjamo na
tabličnem računalniku, in to sta Photo Editor Pro in Fix Photo Noise. Opisala sem uporabo
korekcijskih orodij ter z njimi izvedla popravke izbranih fotografij, ter primerjala končno
kvaliteto fotografij.
KLJUČNE BESEDE: portretna fotografija, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom,
digitalni fotoaparat, korekcije fotografij.
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Abstract
In my thesis I present the field of portrait photography, the issues of quality and the
possibilities of correcting portrait photos by using specialized program packages. I presented
some common errors of composition and show examples of good practice. The photos were
taken with two different digital cameras, one being a Nikon D3200 camera and the other a
built-in camera in the LG E440 mobile phone. These cameras have different technical
capabilities and settings, which is reflected in the distortions and the final quality of the
photos. The photos exhibit various types of distortions, including image noise, unsharpness,
errors in brightness and contrast and the incorrect color setting. The selected photos were
processed with four different post-processing programs. Adobe Photoshop and Adobe
Photoshop Lightroom run on a personal computer, and the other two are tablet applications,
Photo Editor Pro and Fix Photo Noise. I described the usage of correction tools and used them
to correct the selected photos and compare the final quality of these photos.

KEY WORDS: portrait photography, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom,
digital camera, corrections.
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1

UVOD

Fotografija je bila še pred dvema desetletjema omejena na analogne fotoaparate, ki so
omogočali zajem dobrih dveh ducatov slik. Cena ene fotografije je bila relativno visoka. Za
takratne, tudi amaterske “fotografe” je veljalo, da so poznali nekaj osnovnih pravil in tehnik
za pravilen zajem portretnih slik.
Pred desetletjem smo dobili prve digitalne fotoaparate, ki so omogočali zajem večjega števila
slik. Skoraj takoj za tem so se pojavili tudi prvi mobilni telefoni z vgrajenim fotoaparatom.
Fotografija je postala dostopna praktično vsakomur. Z digitalizacijo zajema se je znižala cena,
žal pa tudi kvaliteta znanja povprečnega uporabnika. Danes, v času pametnih telefonov in
oblačnih storitev, živimo v poplavi nizkokvalitetnih fotografij.
Za pravilen zajem portretne fotografije, je tudi danes potrebno znati kaj več, kot le pritisniti na
sprožilec. Že majhni fotoaparati znotraj mobilnih telefonov avtomatsko nastavljajo vrsto
parametrov in poizkušajo še tako nevšečnem uporabniku ujeti čim lepši spomin. Z
enostavnimi programi je dostop do parametrov fotoaparata v mobilnem telefonu dostopen
vsakomur.
Povsem druga zgodba so moderni digitalni fotoaparati. Pri slednjih se od uporabnika skorajda
pričakuje obvladovanje teorije in prakse zajema fotografij. Nizka cena omenjenih naprav tega
seveda ne zagotavlja, po drugi strani pa velik senzor in kvalitetna optika ob uporabi
avtomatskih nastavitev praviloma zagotavljajo relativno kvaliteten spomin.
Pri portretih predstavlja posebno poglavje tudi postavitev. Spominjam se še časov, ko smo se
na družinskem dopustu nekaj minut pripravljali na eno samo fotografijo. Tudi danes svetloba
in ozadje vplivata na kvaliteto, a problem večinoma rešujemo s kvantiteto.
K sreči svet ni tako črno-bel, kot sem ga “nekoliko temačno” opisala v uvodnih vrsticah. Z
digitalizacijo fotografije in novo pridobljeno procesorsko močjo namiznih in žepnih naprav se
je razširilo tudi polje možnosti naknadne obdelave ali t. i. retuširanja. Danes imamo na voljo
mnogo plačljivih in tudi brezplačnih retuširanih programov, namenjenih tako profesionalnim
fotografom kot amaterjem in tistim uporabnikom, ki želijo samo odstraniti efekt rdečih oči.
Nekateri so namenjeni uporabi na namiznih in prenosnih računalnikih, na operacijskih
sistemih Windows in OS X, drugi pa so prilagojeni uporabi na pametnih telefonih in tečejo na
operacijskih sistemih Android, iOS in Windows Mobile. Uporaba različnih programov
zahteva od uporabnika različno predznanje. Prav tako pa variirata paleta možnosti kot tudi
kvaliteta rešitev.
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Glavni cilj diplomske naloge je ponazoritev pogostih napak pri zajemu portretne slike ter
predstavitev pravilnih pristopov, s katerimi se tem napakam izognemo. Zaradi tehničnih in
situacijskih okoliščin se težavam pri fotografiranju ne moremo popolnoma izogniti, zato sem
prikazala tudi tehnike retuširanja portretnih slik in primerjala programe namenjene korekturi
slik.
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2

ZAJEM PORTRETNIH FOTOGRAFIJ

Od vseh fotografskih tehnik je portret najbolj priljubljen. Obstajata umetni in naravni portret.
Umetni nastane, ko fotograf postavi portretiranca pred objektiv, naravni pa prikaže
portretiranca v njegovem naravnem okolju.
Portret ni le posnetek osebe, temveč razkriva njen značaj in osebnost. Med fotografom in
portretirancem se mora razviti zaupanje, saj bo oseba brez njega nesproščena. Pri poznanih te
težave ne bo, pojavila se bo le pri neznancih in sramežljivih osebah [13].
Preden fotografiramo portret, moramo osebo opazovati z različnih kotov, da najdemo
najboljši kot za fotografiranje. Že majhna sprememba vidnega kota lahko povzroči veliko
spremembo videza osebe [12].
Pri fotografiranju osebe moramo paziti na kompozicijo, ozadje, svetlobo in parametre zajema.
Vsako ozadje in svetloba nista primerna za zajem portretnih fotografij. Slednje bom opisala v
naslednjih poglavjih. Parametri zajema pa so podrobneje opisani v poglavju 2.4.1.2 Sestavni
deli fotoaparata in njihovo delovanje in 2.6 Problemi zaradi slabih nastavitev.

2.1 Ozadje
Najpomembnejše za dobro ozadje na portretih je, da je čim manj motečih objektov. V studiu
se uporablja neskončno ozadje oziroma papir, ki je najbolj poceni. Uporablja se belo in črno
(za dramatične portrete) barvo. Pri fotografiranju portretov na prostem seveda ne moremo
uporabiti ozadja iz papirja, zato moramo bolj paziti na ozadje. Pravilo za ozadje portretov na
prostem je, da mora biti čim bolj preprosto in ne sme biti svetlejše od subjekta. Bolj kot je
preprosto ozadje, izrazitejši bo portret, zato moramo postaviti subjekt na mesto, na katerem je
v ozadju čim manj dejavnosti. Če to ni mogoče, odstranimo čim več motečih elementov [4].
Zmanjšati moramo tudi vpliv ozadja in med osebo ter ozadjem ustvariti vidno ločnico. To
najlažje dosežemo z manjšo globinsko ostrino. Pri digitalnem fotoaparatu prestavimo na način
za nastavitev zaslonke in nastavimo najnižjo ter skoraj najnižjo stopnjo f (če je najnižja
vrednost f/2.8, se uporabi to ali naslednjo stopnjo). S temi vrednostmi dosežemo, da je oseba
izostrena, ozadje pa ne [5].
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Zaslonka: f/14
Čas osvetlitve:
1/60 sek.
Goriščna razdalja:
34mm
ISO: 400

Slika 1: Izostreno nepravilno ozadje portreta

Zaslonka: f/4.5
Čas osvetlitve:
1/400 sek.
Goriščna razdalja:
34mm
ISO: 400

Slika 2: Neizostreno nepravilno ozadje portreta
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2.2 Svetloba
Svetloba je pri portretih zelo pomembna. Ko fotografiramo objekt, je pomembno, od kod
prihaja svetloba (od spredaj, od strani, od zadaj). Kadar fotografiramo na prostem, je po
navadi dovolj svetlobe, ob visokem opoldanskem soncu celo preveč. Svetloba je neposredna
in povzroči nezaželene sence na obrazu. V takem primeru se sencam izognemo tako, da osebo
postavimo v senco, v kateri bo svetloba mehkejša in sence ne bodo tako izrazite. Sencam se
lahko izognemo tudi s pomočjo zložljivih odbojnikov. Odbojniki odbijejo naravno svetlobo
nazaj na objekt [4].
Če želimo posneti fotografijo ob naravni svetlobi, je najbolj primerna jutranja ali večerna
svetloba. Primerna svetloba je tudi, ko nebo prekriva tanka plast oblakov. Svetloba je takrat
primerno mehka (Slika 4), sence niso preveč izrazite, pa še oseba se ne bo mrščila zaradi
premočne svetlobe [8].

Zaslonka: f/9
Čas osvetlitve:
1/320 sek.
Goriščna
razdalja: 55mm
ISO: 100

Slika 3: Fotografija zajeta ob močni svetlobi
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Zaslonka: f/7.1
Čas osvetlitve:
1/200 sek.
Goriščna
razdalja: 55mm
ISO: 100

Slika 4: Fotografija zajeta ob mehkejši svetlobi

Svetloba, ki prihaja izza motiva, lahko zavede avtomatiko fotoaparata v podosvetlitev osebe.
Včasih je takšna fotografija bolj zanimiva od običajno osvetljene, ampak če želimo imeti
dobro osvetljen objekt, moramo uporabiti bliskovko [2].

Zaslonka: f/7.1
Čas osvetlitve:
1/200 sek.
Goriščna razdalja:
55mm
ISO: 100

Slika 5: Fotografija zajeta proti svetlobi
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2.3 Kompozicija
Kompozicija pomeni, da skozi iskalo fotoaparata razvrstimo objekte in njihovo okolico. Pri
kompoziciji ni pomembno, kakšen fotoaparat uporabljamo. Gre le za to, kako se odločimo
ustvariti uravnoteženo sliko. Sliko moramo urediti skozi iskalo, tako da se ujema s tistim, kar
vidijo naši možgani [7].
Večino fotografij zajamemo vodoravno, kar je povsem naravno, saj so fotoaparati izdelani
tako, da jih držimo vodoravno. Profesionalni portreti so v nasprotju s tem narejeni v pokončni
smeri. V primeru, da fotografiramo profil osebe, lahko uporabimo vodoravni način, saj s tem
pustimo osebi nekaj vidnega prostora, kar pa pri pokončnem načinu ne bi imela [5].

Zaslonka: f/5.6
Čas osvetlitve:
1/15 sek.
Goriščna
razdalja: 45mm
ISO: 3200

Slika 6: Primer zajete fotografije v vodoravnem načinu

17

Zelo priljubljena tehnika za portretno fotografijo je, da fotoaparat obrnemo pod kotom, tako
da je obraz osebe postavljena v kot [5].

Zaslonka: f/5.6
Čas osvetlitve:
1/50 sek.
Goriščna razdalja:
50mm
ISO: 3200

Slika 7: Kompozicija obraza postavljenega v kot

Pri sestavljanju kompozicije portreta, ki ga ne nameravamo fotografirati od nog do glave, se
moramo odločiti, katere dele telesa na posnetku bomo zajeli. Če ne bomo fotografirali osebe v
celoti, zajamemo območje od glave do točke nad kolenom. V mojem primeru bom osebo
fotografirala od blizu, zato jo je primerno zajeti v območju od obraza do točke nad komolcem.
[6].

Zaslonka:
f/5.6

Zaslonka:
f/5.6

Čas
osvetlitve:
1/80 sek.

Čas
osvetlitve:
1/100 sek.

Goriščna
razdalja:
50mm

Goriščna
razdalja:
50mm

ISO: 200

ISO: 200

Slika 8: Primera zajema osebe
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Pri fotografiranju osebe je pomembno, da je fotoaparat postavljen v isti višini, kot so oči
portretiranca, da ne pride do popačenja portreta.
Paziti moramo tudi, da nad glavo osebe ne pustimo preveč prostora (Slika 10). Pomagamo si
lahko z zgornjimi točkami ostrenja na zaslonu in iskalu fotoaparata (Slika 9) ali pa uporabimo
tehniko, pri katerem ne zajamemo vrha človekove glave (Slika 11, levo). Je ena izmed zelo
priljubljenih tehnik, pri kateri zapolnimo okvir z glavo [5].
Portret običajno pomeni glava z rameni ali zgolj glava, ki napolni kader, zato za točko
ostrenja vedno izberemo oči portretiranca. Če lahko na svojem fotoaparatu sami določimo
točke samodejnega ostrenja, izberemo osrednjo točko ostrenja. Nato izbrano točko ostrenja
postavimo v višino oči portretiranca, sprožilec pritisnimo le do polovice. Ko je kompozicija
slike pripravljena, zajamemo portret z dokončnim pritiskom na sprožilec [14].

Slika 9: Točke ostrenja na fotoaparatu (Vir slike: [1])
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Zaslonka: f/4.5
Čas osvetlitve:
1/80 sek.
Goriščna razdalja:
26mm
ISO: 400

Slika 10: Nepravilno zajet portret (preveč prostora nad glavo)

Zaslonka: f/5.6
Čas osvetlitve:
1/60 sek.
Goriščna
razdalja: 55mm
ISO: 450

Slika 11: Pravilno zajeta portreta (postavitev)
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2.4 Opis opreme
Za zajem portretov bom uporabila dve kameri, predstavnici dveh popularnih razredov
fotoaparatov. To sta zrcalno - refleksni (ang. DSLR - Digital single-lens camera) digitalni
fotoaparat Nikon D3200 in mobilni telefon LG E440.

Slika 12: Digitalni fotoaparat Nikon D3200 in mobilni telefon LG

2.4.1 Digitalni fotoaparat Nikon D3200
Fotoaparat Nikon spada med digitalne zrcalno-refleksne kamere. Je predstavnik nižjega
cenovnega razreda digitalnih fotoaparatov namenjenih začetnikom v fotografiranju. Omogoča
preprosto in hitro rokovanje z vsemi nastavitvenimi gumbi [3].
Opremljen je s senzorjem CMOS s 24,2 milijona slikovnih točk. Vključuje objektiv AFS DX
NIKKOR 18-55 mm VR II. Uporabniku prav pride tudi funkcija zmanjšanja vibracij, ki so
posledica tresenja fotoaparata. Vsebuje

izredno natančen 11-točkovni sistem samodejne

izostritve. Omogoča, da v samemu fotoaparatu izboljšamo fotografijo z različnimi orodji in
učinki. Visoka občutljivost ISO (100 – 6400) poskrbi za dobre posnetke pri slabi osvetlitvi.
Sestavni deli fotoaparata so: ohišje, objektiv, bliskavica, zaslon LCD, iskalo, sprožilec, tipalo
ter elektronsko drobovje (svetlomer, zaklop, izostritveni sistem, krmilne tipke, pomnilnik,
baterije) [19].
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Ohišje ne vpliva na kakovost fotografije, ampak od oblike in ohišja je odvisno, kako dobro
bomo lahko fotoaparat prijeli v roke.
Objektiv je iz leč sestavljena optična naprava, ki sliko preslika na svetlobno občutljivo tipalo.
Objektivom s spremenljivo goriščno razdaljo pravimo zoom. Večina fotoaparatov ima
objektiv vgrajen v ohišje, nekaterim zrcalno – refleksnim fotoaparatom pa lahko objektive
menjamo. Portrete se večinoma zajema z objektivi, ki imajo kratko goriščno razdaljo. Najbolj
priljubljen obseg je od 85 do 100 mm, saj prepreči nezaželeno popačenje obraza, ki ga
povzročijo širokokotni objektivi [4].
Goriščna razdalja objektiva se meri v milimetrih in določa velikost objekta v slikovnem
polju. Krajša kot je, večji je slikovni kot in več motiva zajamemo. Vidni kot človeškega očesa
je 46 stopinj in je primerljiv s 50-mm objektivom. Objektiv, ki ima vidni oziroma slikovni kot
širši kakor človeško oko, se imenuje širokokotni objektiv. Objektiv, ki ima ožji slikovni kot
kakor človeško oko, pa se imenuje teleobjektiv [13].
Iskalo je majhno okence, v katerem fotograf vidi to, kar skozi objektiv vidi tipalo fotoaparata
in kar bo po pritisku na sprožilec na posnetku.
Večina digitalnih fotoaparatov ima na zadnjem delu ohišja zaslon LCD, s katerim lahko
pregledujemo že narejene posnetke, izbiramo različne nastavitve, med fotografiranjem pa ga
lahko uporabimo tudi namesto iskala.
Najpomembnejša in po navadi tudi največja tipka na fotoaparatu je sprožilec. S pritiskom
nanj posnamemo fotografijo.
Na ohišju fotoaparata so poleg sprožilca še druge tipke in krmilne tipke, s katerimi izbiramo
različne nastavitve [8].
Zaslonka določa, koliko svetlobe bo doseglo slikovni senzor med dano osvetlitvijo.
Nameščena je v notranjosti objektiva in z odpiranjem ali zapiranjem, podobno kot očesna
zenica, odmerja količino svetlobe skozi objektiv. Široko odprta zaslonka omogoča večji
svetlobni tok kot bolj zaprta zaslonka.
Vrednosti zaslonke so običajno podane s polovičnimi ali polnimi koraki. Široko zaslonko
uporabimo ob slabi svetlobi ali ko fotografiramo z roke, saj lahko uporabimo krajši
osvetlitveni čas in zmanjšamo vpliv tresenja kamere. Srednje odprta zaslonka zagotavlja
najboljši izkoristek objektiva. Največja vrednost zaslonke pomeni najbolj na široko odprto
zaslonko, če pa odprtino zapremo, dobimo najmanjšo vrednost zaslonke. Vrednosti zaslonke
so podane v obliki f/število (Slika 14). Ta vrednost opiše, kako je zaslonka povezana z
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goriščno razdaljo objektiva. Pri fotografiranju ob močni svetlobi moramo zaslonko zapreti, da
lahko dobimo uporaben čas osvetlitve. Če želimo, da bo ozadje ostro, zaslonko zapremo in s
tem povečamo globinsko ostrino.
S spreminjanjem zaslonke lahko vplivamo na izrazitost globinske ostrine. Na splošno velja,
da z zapiranjem zaslonke globinska ostrina narašča in obratno [13].
Za portretne fotografije je primerna zaslonka f/11, ker zagotavlja ostrino in globino obraza
[4].

Slika 14: Odprtine objektiva pri spreminjanju vrednosti f (Vir slike: [2])

2.4.2 Mobilni telefon LG
Fotoaparat v mobilnem telefonu LG E440 je v primerjavi za digitalnim fotoaparatom slabše
kakovosti. Vsebuje sistem samodejne izostritve pri ločljivosti 3,15 MP. Vsebuje tudi LED
bliskavico za osvetlitev posnetkov pri slabi osvetlitvi.
Med nastavitvami lahko nastavljamo velikost slike, način prizora, ISO (100-400), nastavitev
beline, barvni učinek, časovnik in geo tagging.
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2.5 Tehnične značilnosti digitalnih fotoaparatov
Tehnične značilnosti digitalnih fotoaparatov so v primerjavi z aparati v mobilnem telefonu
precej različne. Pri slikanju z digitalnim fotoaparatom imamo na voljo precej parametrov, ki
jih lahko nastavljamo. To so na primer temperatura bele barve, občutljivost ISO, osvetlitveni
čas, odprtost zaslonke. Naštetih parametrov pri aparatih v mobilnem telefonu ne moremo
nastavljati. Pri digitalnih fotoaparatih lahko nastavljamo način fotografiranja. Odločamo se
lahko med avtomatskim (samodejno in samodejno brez bliskavice), način Guide
(spreminjanje nastavitev s pomočjo zaslonskega vodiča), ročno – M, programirano samodejno
– P, samodejna nastavitev hitrosti sprožilca – S, samodejna nastavitev zaslonke – A, scenski
načini delovanja (portret, pokrajina, otrok, šport, bližji posnetek in nočni portret). V načinu P
(programirano samodejno) fotoaparat samodejno prilagodi hitrost sprožilca in zaslonko. Z
načinom S (samodejna nastavitev hitrosti sprožilca) izbiramo hitrost sprožilca, fotoaparat pa
samodejno izbira zaslonko. Samodejno nastavljanje zaslonke nam omogoča način A
(samodejna nastavitev zaslonke), fotoaparat pa sam izbere hitrost sprožilca. Z načinom M
(ročno) hitrost sprožilca in velikost zaslonke sami nastavljamo.
V mobilnih telefonih teh načinov nimamo. Kakovost objektiva je pri digitalnih fotoaparatih
boljša, saj zajamejo več svetlobe in so fotografije razločne tudi v slabših svetlobnih pogojih.
V spodnji tabeli so prikazane fotografije, ki so zajete z različnima fotoaparatoma ob enakih
svetlobnih pogojih. Poleg vsake fotografije sem dopisala še njene parametre zajema.
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Svetlobne razmere

Nikon D3200

Mobilni telefon LG

Močna svetloba

Zaslonka: f/9

Zaslonka: f/2.8

Čas osvetlitve: 1/320 sek.

Čas osvetlitve:/

ISO: 100

ISO: 160

Goriščna razdalja: 55 mm

Goriščna razdalja: 4 mm

Zaslonka: f/7.1

Zaslonka: f/2.8

Čas osvetlitve: 1/200 sek.

Čas osvetlitve:/

ISO: 100

ISO: 160

Goriščna razdalja: 55 mm

Goriščna razdalja: 4mm

Zaslonka: f/5.6;

Zaslonka: f/2.8

Čas osvetlitve: 1/60 sek.

Čas osvetlitve:/

ISO: 3200

ISO: 296

Goriščna razdalja: 55 mm

Goriščna razdalja: 4mm

Mehka svetloba

Mrak + bliskavica
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Mrak – bliskavica

Zaslonka: f/5.6

Zaslonka: f/2.8

Čas osvetlitve: 1/30 sek.

Čas osvetlitve:

ISO: 3200

ISO: 960

Goriščna razdalja: 55 mm

Goriščna razdalja: 4 mm

Zaslonka: f/7.1

Zaslonka: f/2.8

Čas osvetlitve: 1/200 sek.

Čas osvetlitve:/

ISO: 100

ISO: 160

Goriščna razdalja: 55 mm

Goriščna razdalja: 4 mm

Svetloba za objektom

Tabela 1: Primerjava fotografij zajetih z digitalnim fotoaparatom in mobilnim
telefonom
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2.6 Nastavitve parametrov zajema slike
Pri digitalnih fotoaparatih imamo v primerjavi z mobilnimi fotoaparati več nastavitev, ki jih
lahko spreminjamo, da bo fotografija pravilno zajeta. Če nastavitve niso pravilne, dobimo
slabo zajete fotografije. Pogoste napake, ki nastanejo zaradi nepravilnih nastavitev so šum,
neizostrenost, svetloba ter bela barva. Napake najpogosteje nastanejo pri uporabnikih
začetnikih, ki uporabljajo ročne nastavitve. Pri avtomatskih nastavitvah je praviloma tveganje
za tovrstne napake manjše, seveda pa s tem fotografu vzamemo skoraj vso moč izražanja.
Parametri zajema fotografij so zaslonka, čas, občutljivost senzorja, osvetlitev in globinska
ostrina.
2.6.1 Občutljivost senzorja
Občutljivost fotoaparata na svetlobo merimo z enoto ISO. Večja vrednost pomeni večjo
občutljivost na svetlobo. Današnji fotoaparati omogočajo zelo visoke vrednosti ISO. Na
splošno je najbolje uporabljati najmanjšo možno vrednost ISO, saj ta zagotavlja najboljšo
barvno reprodukcijo, največji tonski obseg, najostrejšo sliko in manjši šum [14].
Občutljivost senzorja najpogosteje povečamo pri slabši svetlobi. Bolj občutljiv senzor prejme
več svetlobe in tako omogoča krajše čase zajema (Slika 15). Slaba stran višjega ISO je
povečanje šuma, kar pa ni povsem posledica občutljivosti, temveč tudi velikosti senzorja in
njegove temperature [13].

Slika 15: Fotografije ob različni vrednosti ISO (Vir slike: Helena Humar)
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Zaslonka: f/2.8
Čas osvetlitve: /
Goriščna razdalja:
4mm
ISO: 960

Slika 16: Slika posneta z mobilnim telefonom v slabih svetlobnih pogojih (šum)

2.6.2 Globinska ostrina
Globinska ostrina se nanaša na področje slike, ki je izostreno. Fotoaparati vsebujejo
izostritveni sistem, ki je ključnega pomena za ostro fotografijo. Pri fotografiranju se za ostro
fotografijo najpogosteje uporablja samodejno ostrenje (avtofokus). Avtofokus je hiter in
deluje v skoraj vseh svetlobnih razmerah, tudi v popolni temi. Njegova največja slabost pa je,
da ima domet omejen le na nekaj metrov. Pri avtofokusu obstaja nevarnost, da bo fotoaparat
določil napačen del kadra in bo glavni objekt na sliki nejasen [12]. Da fotoaparat ne bi izbral
napačen del kadra, si lahko pomagamo s točko ostrenja. Točka ostrenja je točka v okvirju,
kjer je nameščen senzor ostrenja. V preteklosti so imeli fotoaparati le eno točko ostrenja na
sredini okvirja, danes pa so razširjeni že večtočkovni sistemi ostrenja (Slika 6) [13].
Če je globinska ostrina majhna (večji f - zoom), bo ostro samo tisto, na kar smo izostrili
objektiv, vse pred in za njim pa bo zamegljeno. Kadar je globinska ostrina velika (manjši fširokokotno), bosta tudi ospredje in ozadje dokaj ostri. Globinsko ostrino določajo trije
dejavniki: velikost zaslonke, dolžina objektiva in oddaljenost fotoaparata od objekta, ki ga
slikamo (bolj, ko je fotoaparat oddaljen od objekta, ki ga slikamo, večja bo globinska ostrina)
[7].
Pri slikanju, kjer nimamo na voljo neskončnega ozadja, je idealno, če je izostren
portretirančev obraz, še posebno oči, ozadje pa je zamegljeno. Za manjšo globinsko ostrino
nekoliko odpremo zaslonko.

29

Majhno globinsko ostrino najpogosteje uporabimo pri portretni fotografiji, kjer želimo
poudariti glavni motiv. Z uporabo dolge goriščnice in/ali široke zaslonke, recimo f/2.8,
dobimo oster motiv in zamegljeno ozadje [14].

2.6.3 Parametri in njihov vpliv na svetlost
Parameter

Večja vrednost

Manjša vrednost

ISO

Večjo vrednost ISO uporabljamo pri

Manjšo vrednost ISO

fotografiranju ponoči oziroma v

uporabljamo pri

temnejših pogojih.

fotografiranju v dobrih

V dobrih svetlobnih pogojih visoka

svetlobnih pogojih.

vrednost ISO povzroči šum.

Izognemo se nastanku šuma.

Bolj kot je zaslonka zaprta oziroma

Bolj kot je zaslonka odprta

večja je vrednost f, manj svetlobe bo

oziroma manjša je vrednost f,

prišlo na senzor. Fotografije bodo

bodo slike svetlejše.

Zaslonka

temnejše.
Večjo vrednost zaslonke uporabljamo
pri fotografiranju v slabših svetlobnih
pogojih (ponoči).
Čas osvetlitve

Daljši čas osvetlitve uporabljamo,

Krajši čas osvetlitve

kadar imamo na voljo malo svetlobe.

uporabljamo, kadar imamo
na voljo dovolj svetlobe.

Tabela 2: Parametri in njihov vpliv na svetlost
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Osvetlitev lahko opišemo kot učinkovanje svetlobe na film ali svetlobni senzor, pri čemer pa
sta zelo pomembna čas trajanja osvetlitve in količina vpadne svetlobe.
Zaklop je mehanizem, ki natančno odmerja čas osvetlitve filma ali svetlobnega senzorja.
Običajno zadošča le delček sekunde, v posebnih primerih pa lahko osvetlitev traja tudi več
sekund, minut ali celo ur.
Osvetlitev določata dva ključna dejavnika: količina svetlobe skozi objektiv in čas trajanja
osvetlitve svetlobnega senzorja. Večina fotoaparatov pozna več avtomatskih načinov
osvetlitve.
Svetlomeri v vseh fotoaparatih predvidevajo, da je povprečna vrednost vseh tonov prizora
enaka 18-odstotni sivini. Za večino prizorov to tudi velja. Težave se pojavijo le v posebnih
primerih, ko je prizor večinoma bel ali črn. V takšnih primerih bo svetlomer povzročil
podosvetlitev ali preosvetlitev fotografije. Sistemi za merjenje svetlobe v sodobnih
fotoaparatih stremijo k doseganju čim manjših napak in so pri tem večinoma tudi uspešni
[13].
Koliko bo naša fotografija osvetljena, uravnavamo z zaslonko in osvetlitvenim časom. Manj
kot je na voljo svetlobe, bolj mora biti zaslonka odprta in daljši osvetlitveni čas moramo
uporabiti. Več kot je na voljo svetlobe, bolj mora biti zaslonka zaprta in krajši osvetlitveni
čas. Če je svetlobe premalo, bo slika pretemna, če jo bo preveč, pa presvetla [8].

Zaslonka: f/5.6
Čas osvetlitve:
1/250 sek.
Goriščna razdalja:
55mm
ISO: 100

Slika 17: Preosvetljena fotografija
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Zaslonka: f/5.6
Čas osvetlitve:
1/1600 sek.
Goriščna razdalja:
55mm
ISO: 100

Slika 18: Podosvetljena fotografija

Od osvetlitvenega časa ni odvisna samo osvetljenost posnetka, temveč tudi njegova ostrina.
Če je osvetlitveni čas predolg, bodo premikajoči se predmeti neostri, ker se v tistih nekaj
desetinkah ali tudi stotinkah sekunde, ko je osvetljeno tipalo, premaknjeno. Hitreje kot se
predmet na sliki premika, krajši osvetlitveni čas moramo uporabiti, vsaj kadar želimo, da bo
predmet oster [8].
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3

OBDELAVA DIGITALNIH FOTOGRAFIJ

Nekatere fotografije, preden jih damo v tiskanje, je potrebno primerno obdelati. Kaj vse bo
treba urediti je odvisno od posamezne fotografije in naših pričakovanj. Korekcije so torej
postopki obdelave digitalnih fotografij. V ta namen je na tržišču na voljo kopica, tako
komercialnih kot prosto dostopnih programov.
Korekture v grobem delimo na globalne in lokalne. Med globalne korekcije spadajo popravek
svetlosti in kontrasta, odstranjevanje oziroma glajenje šuma, izostritev in korekcija beline.
Najpogostejše lokalne korekcije pa so na primer popravki na koži, odstranjevanje objektov,
odstranjevanje rdečih oči…

3.1 Programska oprema
Za obdelavo zajetih portretnih fotografij sem uporabila programe, ki se izvajajo na osebnem
računalniku in tabličnem računalniku. Programi za obdelovanje digitalnih slik so si v osnovi
zelo podobni, tako po videzu kot tudi po uporabi orodij in obdelovalnih postopkih. Zato lahko
znanje, pridobljeno z enim programom, brez težav uporabimo pri delu z drugim.

3.1.1 Adobe Photoshop
Program Adobe Photoshop je komercialni rastrski1 grafični urejevalnik, ki ga razvija podjetje
Adobe Systems. Prvo verzijo so izdali že daljnega leta 1988, od takrat pa je postal skorajda
industrijski standard med tovrstnimi orodji. Ime Photoshop je tudi v vsakdanjem jeziku
sinonim za obdelavo, kar dokazuje njegovo popularnost. Trenutno je na voljo za operacijska
sistema Windows in OSX, uporabniki na različicah Linuxev pa na izdajo zaman čakajo [18].

V raču al iški grafiki so rastrske slike predstavlje e kot atrič a podatkov a struktura, ki predstavlja
pravokot o režo pikslov. Njegovo asprotje je vektorska grafika.
1
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Slika 19: Delovno okolje Adobe Photoshop
Program že v osnovni različici ponuja široko paleto možnosti. Ob zagonu se pojavi delovno
okolje, ki ga delimo na štiri polja. Na zgornjem delu površine se nahajajo bližnjice do
spustnih seznamov File, Edit, Image, Type, Select, Filter, 3D, View, Window in Help.
Pod bližnjico File se nahajajo ukazi za shranjevanje, odpiranje dokumentov, ustvarjanje
novega dokumenta, tiskanje. Z ukazi pod bližnjico Edit kopiramo, razveljavljamo postopke,
dodajamo podatke iz različnih datotek. Za spreminjanje velikosti ter rotiranje fotografij
uporabljamo bližnjico Image. Bližnjica Layer nam omogoča delo s plastmi. S pomočjo novih
plasti ne posegamo v original, ampak lahko obdelujemo njene kopije ali pa samo določene
dele. Sliko lahko združimo iz več dodanih fotografij in uporabimo samo tiste dele slike, s
katerimi želimo ustvariti končno fotografijo. Označevanje posameznih delov na fotografiji
nam omogoča bližnjica Select. Z bližnjico Filter fotografijam dodajamo različne efekte. Med
njimi so najbolj pogosto uporabljeni dodajanje ostrine in odstranjevanje šuma. Bližnjica View
nam omogoča povečave in pomanjševanje fotografije. Dodajanje in odstranjevanje oken z
informacijami omogoča bližnjica Window. Pomoč za delo s programom najdemo s klikom na
bližnjico Help.
V drugi vrstici na zgornjem delu površine se nahajajo ukazi, ki se spreminjajo glede na
funkcije, ki jih trenutno uporabljamo.
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Na levi strani površine se nahajajo orodja, katere nam omogočajo hitrejši dostop do različnih
možnosti za obdelavo naših fotografij. Ta del Photoshopa lahko poljubno premikamo po
delovni površini. Preko teh orodij lahko označujemo, premikamo, izrezujemo, rišemo,
brišemo, izberemo možnost pisanja besedila, povečujemo, maskiramo, menjamo ozadje itd.. S
podaljšanim klikom na posamezna orodja dobimo na voljo še dodatna orodja podobnega tipa.
Na desni strani površine se nahajajo orodja kot so, barve, histogram, krivulje, nivoji, sloji,
kanali, plasti. Plasti omogočajo urejanje posameznih elementov slike, ne da bi pri tem vplivali
na ostale elemente, ki ležijo v drugih plasteh. V sliki imamo lahko eno ali več povsem
neodvisnih plasti. Lahko si jih predstavljamo kot prosojnice, ki jih zlagamo eno nad drugo.
Vse plasti so sestavljene iz enakega števila točk, vsebujejo enako število kanalov in nastopajo
v enakih barvnih modelih. Poleg običajnih plasti poznamo še uravnalne in zapolnitvene plasti.
Z uravnalnimi plastmi popravljamo barve v vseh plasteh, ki ležijo v njihovem ozadju.
Zapolnitvene plasti lahko vsebujejo enobarvna polnila, prelive ali vzorce. V paleti Layers so
prikazana imena in lastnosti vseh plasti in nizov plasti, ki so prisotni v sliki [11].

3.1.2 Adobe Photoshop Lightroom
Program Adobe Photoshop Lightroom je fotografski pripomoček, ki ga je izdal Adobe.
Fotografije organizira na enem mestu in omogoča, da so nam na voljo na osebnem
računalniku, na spletu in mobilnih napravah. Omogoča hitro delovanje v različnih
operacijskih sistemih Mac in Windows. Podpira tudi video, tako da lahko urejamo,
prikazujemo in predvajamo posnetke.
Lightroom omogoča naprednejše urejanje fotografij s čopiči in raznimi filtri. Z danimi orodji
lahko odstranimo predmete, odpravimo šum, popravimo nepravilnosti objektiva, izostrimo
slike, prilagodimo perspektive in urejamo video. Omogoča, da za vsako fotografijo pred
obdelavo izdelamo kopijo [17].
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Slika 20: Delovno okolje Adobe Photoshop Lightroom

Ob zagonu je program razdeljen na pet delov. Na vrhu programa je orodna vrstica z zavihki
Library, Develop, Slideshow, Print in Web.
Zavihek Library vsebuje orodja za upravljanje slik, kot so dodajanje ključnih besed, sortiranje
in katalogizacijo. Najbolj uporabljen zavihek je Develop, v katerem se srečamo s
histogramom, nastavitvami beline, tonskimi vrednostmi in osvetlitvijo, krivuljami, barvami in
omogoča odpravo napak, ki nastanejo na objektivu. Za prikazovanje fotografije uporabljamo
zavihek Slideshow. Že sama beseda nam pove, čemu je ta zavihek namenjen. Prikaz fotografij
je enostaven in edina slabost je, da nima možnosti dodajanja besedila na fotografiji. Zavihek
Web omogoča hitro in enostavno izdelavo spletnih fotogalerij v HTML ali Flash obliki.
Leva stran delovnega okolja je namenjena delu z datotekami. Desna stran programa je
namenjena obdelavi fotografije. Na dnu programa je trak z nanizanimi fotografijami. Osrednji
del programa je namenjen pregledu vseh ali posameznih fotografij.
Orodja za urejanje fotografij so intuitivna in močna. Lokalne prilagoditve in perspektivni
popravki so hitri in enostavni.
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3.1.3 Photo Editor Pro
Program Photo Editor Pro je brezplačni zmogljiv urejevalnik fotografij z mnogimi učinki.
Omogoča

popravek

svetlosti,

kontrasta,

obrezovanje,

izostritev,

korekcijo

beline,

odstranjevanje efekta rdečih oči… Edina slabost programa je ta, da ne omogoča
odstranjevanja šuma.

Slika 21: Delovno okolje Photo Editor Pro

3.1.4 Fix Photo Noise
Za odstranjevanje šuma sem izbrala program Fix Photo Noise. Program ne omogoča ostalih
korekcij fotografije. Ob zagonu programa si najprej izberemo fotografijo. Nato se pod
fotografijo prikažeta dva drsnika, s katerim popravimo osnovni in barvni šum.

Slika 22: Delovno okolje Fix Photo Noise
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3.2 Globalne korekcije fotografij
Globalne korekcije predstavljajo osnovne popravke fotografije. Izvedemo jih na celotni
fotografiji in ne le nad lokaliziranim območjem. Ker so korekture, ki jih na sliki izvajamo kot
posledico napak pri zajemu globalne, sem se v diplomski nalogi osredotočila le na tovrstne
popravke. Med te korekcije spadajo odstranjevanje oziroma glajenje šuma, izostritev robov,
korekcija svetlosti in kontrasta ter barvna korekcija.
3.2.1 Ocenitev fotografij
Preden sem začela na zajetih fotografijah izvajati navedene korekcije, sem jih ocenila. Pri
vsaki fotografiji sem določila postopke, ki jih bom morala izvesti.
V spodnji tabeli so fotografije, parametri zajema ter korekcije za posamezno sliko.
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FOTOGRAFIJE IZBRANE ZA OBDELAVO

POSTOPKI KOREKCIJE IN PARAMETRI
ZAJEMA

Korekcija bele barve

ISO: 450
Zaslonka: f/5.6
Čas osvetlitve: 1/60 sekunde
Način zajema: Nikon (avtomatsko)
Posvetlitev fotografije

ISO: 100
Zaslonka: f/5.6
Čas osvetlitve: 1/1600 sekunde
Način zajema: Nikon (ročno)
Potemnitev fotografije

ISO:100
Zaslonka: f/5.6
Čas osvetlitve: 1/250 sekunde
Način zajema: Nikon (ročno)
Izostritev fotografije

ISO: 160
Zaslonka: f/2.8
Čas osvetlitve: /
Način zajema: mobilni telefon
Odstranjevanje oziroma glajenje šuma

ISO: 960
Zaslonka: f/2.8
Čas osvetlitve: /
Način zajema: mobilni telefon
Tabela 3: Parametri zajema in predvidene korekcije
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3.2.2 Svetlost in kontrast
Pravilna osvetlitev je zagotovilo za kakovostno fotografijo. Kontrast je razmerje med
najsvetlejšo in najtemnejšo točko na sliki.
Tako kakor naše oko ima tudi tipalo digitalnega fotoaparata omejeno svetlobno občutljivost.
To pomeni, da mora nanj pasti ravno prav svetlobe, da bo fotografija pravilno osvetljena. Če
je svetlobe premalo, bo slika pretemna oziroma podosvetljena. Fotografije bodo vsebovale
temne in motne barve. Če pa je svetlobe preveč, pa slika presvetla oziroma preosvetljena, za
katere je značilno, da bodo slike blede in brez kontrasta, podrobnosti pa zbledijo. Količino
svetlobe, ki pada na tipalo, uravnavamo z zaslonko in osvetlitvenim časom. Manj kot je na
voljo svetlobe, bolj mora biti zaslonka odprta in daljši osvetlitveni čas moramo uporabiti [8].
3.2.2.1 Korekcije s programom Photoshop
V programu Photoshop obstaja več vrst orodij za urejanje osvetlitve in kontrasta na
fotografiji. Ta orodja so krivulje, nivoji, Shadow/highlight, Dodge tool za posvetlitev, Burn
tool za potemnitev in histogram. Kontrast in svetlost lahko nastavljamo tudi avtomatsko.
Poiščemo zavihek Image – Adjustment- Brightness/contrast. Odpre se nam okno, v katerem
lahko sami nastavljamo svetlost in kontrast, lahko pa to avtomatsko storimo z klikom na
gumb 'Auto'.

Slika 23: Nastavljanje svetlosti in kontrasta
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Orodje nivoji nam omogoča enostavno korekcijo svetlosti in kontrasta. To orodje odpremo s
klikom na zavihek 'Image – Adjustment – Levels'. Nahaja pa se tudi na desni strani površine,
pod zavihkom Adjustment. Pod histogramom so trije trikotniki, ki predstavljajo temne, svetle
in srednje odtenke. Če bi naša fotografija vsebovala barve iz celotnega obsega svetlosti, bi bil
histogram raztegnjen po celi širini. Kadar pa je graf stisnjen nekako proti sredini, pomeni, da
ni veliko temnih oziroma svetlih barv.

Slika 24: Orodje nivoji

Histogram je preprost stolpčni graf. V digitalni fotografiji standardna 8-bitna skala v
vodoravni osi prikazuje 256 različnih tonov od popolnoma črnega (z vrednostjo 0) na levi do
popolnoma belega (z vrednostjo 255) na desni. Navpična os pa podaja število pikslov
posameznih tonov. Je najbolj uporabljen pripomoček za ogled trenutne tonske pestrosti
fotografije [1].
Pri pravilno osvetljeni fotografiji je histogram najbogatejši na sredini grafa, na levi in desni
strani pa strmo pada. Kadar je slika preosvetljena, je histogram pomaknjen na desno in kadar
je podosvetljena, je histogram pomaknjen na levo stran. S histogramom lahko ugotovimo,
kako kontrastna je fotografija. Če je fotografija preveč kontrastna, bo histogram raztegnjen.
Če je fotografija premalo kontrastna, bo histogram ožji.
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Slika 25: Histogram

Za prilagajanje svetlosti in kontrasta sem za zajete fotografije uporabila orodje krivulje. Za to
orodje sem se odločila zato, ker nam omogoča nadzor nad jakostjo barv in osvetljenostjo pik v
vsaki točki slike. Leva stran grafa predstavlja temnejše pike slike, desna stran pa svetlejše.

Slika 26: Orodje krivulje
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Slika 27: Podosvetljena fotografija pred in po obdelavi

Slika 28: Izgled krivulje pri poosvetlitvi fotografije
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Slika 29: Preosvetljena fotografija pred in po obdelavi

Slika 30: Izgled krivulje pri potemnitvi fotografije

3.2.2.2 Korekcije s programom Lightroom
Program Lightroom omogoča, da svetlost in kontrast fotografije lahko nastavljamo ročno ali
avtomatsko. Nastavitve se nahajajo pod meni Develop in na desni strani pod zavihek Basic.
Za avtomatsko korekcijo, pritisnemo gumb 'Auto', za ročno korekcijo pa premikamo drsnika
Brightness in Contrast.
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Slika 31: Nastavljanje svetlosti in kontrasta v programu Lightroom

Svetlost in kontrast lahko nastavljamo tudi s pomočjo orodja Tone curve. Svetlost na
fotografiji spreminjamo s premikom krivulje ali pa 4 drsnikov. Drsnik Highlights predstavlja
poudarke, Lights svetle tone, Darks temnejše tone in Shadows sence.

Slika 32: Orodje Tone curve za uravnavanje svetlosti in kontrasta
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PODOSVETLJENA FOTOGRAFIJE
Avtomatsko

Ročno

Tone curve

Tabela 4: Korekcija podosvetljene fotografije
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PREOSVETLJENA FOTOGRAFIJA
Avtomatsko

Ročno

Tone curve

Tabela 5: Korekcija preosvetljene fotografije
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3.2.2.3 Korekcije s programom Photo Editor Pro
V programu Photo Editor Pro svetlost in kontrast uredimo s premikom drsnika. Če je
fotografija presvetla, premaknemo drsnik v levo stran, če je pretemna, pa v desno stran.

Slika 33: Drsnik, s katerim popravimo svetlost in kontrast

Slika 34: Podosvetljena fotografija pred in po obdelavi

Slika 35: Preosvetljena fotografija pred in po obdelavi
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3.2.3 Odstranjevanje šuma
Šum je v digitalni fotografiji podoben učinkom zrnavosti filma. Ostaja nadloga, ki se je žal ne
moremo popolnoma znebiti. Na srečo obstaja več načinov za učinkovito zmanjšanje šuma. Če
želimo obvladati šum, moramo najprej ugotoviti, kaj pravzaprav je. Tehnično gre za fizikalni
pojav pri delovanju elektronskih elementov, ki sestavljajo slikovne senzorje. Šum torej moti
zajemanje slike, zaradi česar se pri nastanku pikslov pojavljajo napake. Največja težava pri
tem je, da elektronika in programska oprema fotoaparata ne zmoreta zanesljivo ločiti teh
napak od slikovnih podrobnosti [1].
Šum se nam pojavi pri daljših osvetlitvah, veliki občutljivosti, visoki temperaturi in pri
fotografijah z obsežnimi gladkimi senčnimi predeli.
Šum hitro opazimo na enobarvnih površinah. Šum narašča s temperaturo ter z občutljivostjo
ISO. Med fotografiranjem v dobrih svetlobnih pogojih moramo imeti občutljivost ISO
nastavljeno na najnižjo možno vrednost. Tako se ustvari najmanj šuma in nastanejo bolj ostre
ter jasne fotografije. Večina fotoaparatov ponuja tudi možnost vklopa dodatnega
zmanjševanja šuma.
Poznamo dve vrsti šuma. To sta luminančni in krominančni šum. Pri luminančnem šumu večji
del šuma predstavlja variacija svetlosti. Prisoten je povsod, vendar bolj opazen na temnih
področjih. Krominančni šum je sprememba barvnega odtenka, je manjši in bolj opazen na
brezbarvnih področjih (sivih in črnih). Velikost šuma kamere ocenimo na nekem
enakomernem področju s standardno deviacijo [16].
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3.2.3.1 Korekcije s programom Photoshop
V programu Photoshop za odstranjevanje šuma obstaja več filtrov (Reduce Noise filter,
NeatImage). Šum na sliki lahko popravljamo s postopki glajenja slike ali pa ga odstranimo
avtomatsko. Slabost glajenja slike je izguba finih detajlov in glajenje ostrih robov.
Za odstranjevanje šuma sem filter uporabila Reduce Noise filter. Filter nam omogoča
nastavljanje stopnje glajenja, koliko robov želimo ohraniti, stopnjo glajenja barvnega šuma in
stopnjo dodatne izostritve.

Slika 36: Reduce Noise filter

Slika 37: Fotografiji pred in po odstranjevanju šuma
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3.2.3.2 Korekcija s programom Lightroom
Nastavitve za odstranjevanje šuma se nahajajo na desni strani površine programa pod
zavihkom Detail. Imamo pet drsnikov. Eni so za spreminjanje svetlostnega šuma, ostali pa za
barvni šum.
Drsniki Luminance, Detail in Contrast so namenjeni za odstranjevanje svetlostnega šuma.
Drsnika Color in Detail pa se uporabljata za odstranjevanje barvnega šuma.

Slika 38: Odstranjevanje šuma v Lightroomu

Slika 39: Fotografija pred in po odstranjevanju šuma
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3.2.3.3 Korekcije s programom Fix Photo Noise
Za odstranjevanje šuma uporabljamo dva drsnika. Eden je za popravilo osnovnega šuma,
drugi za popravilo barvnega šuma. S klikom na oko lahko preverimo razliko med prvotno
fotografijo in retuširano fotografijo.

Slika 40: Drsnika za odstranjevanje šuma

Slika 41: Fotografija pred in po odstranjevanju šuma
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3.2.4

Izostritev robov

Programsko ostrenje ni nič drugega kot povečevanje kontrasta med robnimi piksli. Na sliki z
mehko ostrino barve na robovih posameznih oblik v enakomernih prehodih prehajajo druga v
drugo, na slikah z veliko ostrino pa je prehod skokovit, barve ob njem močno kontrastne.
Digitalne slike imajo večinoma mehko ostrino zaradi mehčalnega filtra, nameščenega pred
svetlobni senzor, ki preprečuje nazobčanost robov [3].
Pri ostrenju moramo paziti, da ohranimo naravni videz fotografij in ne povzročimo nastanka
artefaktov. Prekomerno ostrenje povzroči zrnavost in nenavadno kontrastno obrobljanje
podrobnosti. Pri ostrenju je treba upoštevati predvsem dve načeli. Prvo veleva, da je treba
vsako fotografijo ostriti glede na njene specifične lastnosti. Drugo načelo pa pravi, da je treba
ostrenje vedno izvesti na koncu obdelave, preden fotografijo oddamo v tisk. Ostrenje namreč
lahko ocenimo le na osnovi videza fotografije v njeni končni obliki [1].

3.2.4.1 Korekcije s programom Photoshop
V programu Photoshopu obstaja veliko filtrov, s pomočjo katerih ustvarimo bolj izostreno
fotografijo. Pri pretiravanju izostritve velikokrat nastane nezaželen šum in halo efekt, ki je
viden predvsem okrog robov.
Filtri in orodja:
● Unsharp mask (postopek navideznega povečanja ostrine)
● Sharpen (primerno za ostrenje na manjših delih slike)
● Sharpen more (zelo močno izostri fotografijo, zato ga je primerno uporabljati na
manjših delih slike)
● Sharpen edge
● Smart sharpen
● Orodje Sharpen tool
Orodje za ostrenje se nahaja na levi strani delovnega okolja med ostalimi orodji. V orodni
vrstici Options določimo lastnosti orodja, kot so velikost in oblika. Izbira Strength določa
jakost orodja. Če potrdimo možnost Sample all layers, se zapolnijo točke v vseh vidnih
plasteh, v nasprotnem primeru pa le tiste v aktivni plasti. Kliknemo in povlečemo prek dela
slike, ki ga želimo izostriti [11].
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Slika 42: Orodje za ostrenje
Za prikaz izostrenosti na zajeti fotografiji, sem uporabila filter Unsharp mask. Ne ostri
povprek, temveč zaznava piksle, ki se razlikujejo od okolice. Če razlika presega določen prag,
poveča kontrast pikslov v izbranem obsegu. Bistvena prednost tega načina je, da lahko iz
ostrenja izločimo drobne delce in tonske prehode, s čimer odpravimo neželeno zrnatost slike
[2].
Do filtra pridemo s klikom na zavihek Filter – Sharpen – Unsharp mask. Odpre se nam okno,
v katerem je naša fotografija, ter štirje drsniki Amount, Radius in Threshold.
V oknu moramo paziti, da imamo obkljukano Preview, s pomočjo katerega vidimo rezultate v
oknu slike. Fotografijo v preglednem oknu lahko premikamo, pomanjšujemo in povečujemo.

Slika 43: Izgled filtra Unsharp Mask
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Drsnik Amount nam predstavlja moč učinka in vlečemo toliko, dokler naša fotografija ne bo
ostra, tako kot želimo. Z drsnikom Radius ugotovimo število slikovnih pik, ki obkrožajo
robne slikovne pike in ki vplivajo na izostritev. Drsnik Threshold ima začetno vrednost 0, kar
pomeni, da bodo vse slikovne pike na fotografiji izostrene [9].
Drsnik Amount sem nastavila na 71%, drsnik Raduis na 5 pik in drsnik Threshold pustila
nespremenjene.

Slika 44: Fotografija pred in po izostritvi robov

3.2.4.2 Korekcije s programom Lightroom
Najprej odpremo zavihek Develop na desni strani površine programa. Med vsemi
nastavitvami poiščemo zavihek Detail in ga odpremo s klikom na puščico na desni strani.
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Slika 45: Izostritev fotografije v Lightroomu

Med nastavitvami za izostritev fotografije so štirje drsniki. To so Amount, Radius, Detail in
Masking. Drsnik Amount nam pove količino ostrenja. Večja kot bo številka, večja bo
izostritev. Če preveč izostrimo fotografijo, pride do neželenega šuma. S premikom drsnika
Radius ostrimo območje okoli robov. Številka, ki se nam prikaže ob premiku drsnika
Masking, nam pove, kako veliko bo to območje ostrenja. Privzeta vrednost je 1.0, kar
pomeni, da bo ostrenje nad 1 piksel okoli roba. Ta drsnik se pusti na privzeti vrednosti. Drsnik
Detail nadzoruje količino ostrenja okoli robov.

Slika 46: Fotografija pred in po izostritvi
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3.2.4.3 Korekcije s programom Photo Editor Pro
Izostrenost nastavljamo s pomočjo drsnika. Premikamo ga v levo oziroma desno stran. Premik
drsnika v levo stran povzroči zameglitev robov, premik v desno pa izostritev robov.

Slika 47: Fotografija pred in po izostritvi robov

3.2.5 Korekcija bele barve
Ne glede na svetlobni vir mora končna slika prikazati prave barve. Zaradi različnih svetlobnih
razmer potrebuje kamera barvno prilagoditev – korekcijo bele barve (White balance).
Digitalni fotoaparati vsebujejo sistem, ki poskrbi, da so beli objekti ob vsakršni svetlobi bele
barve. V primeru ročnega načina fotografiranja, fotoaparat usmerimo npr. na kos belega
papirja in pritisnemo na sprožilec. Fotoaparat to informacijo shrani in vse nadaljnje fotografije
ustrezno barvno uravnovesi. Tako si zagotovimo najnatančnejše uravnovešenje beline pri
danem nespremenljivem svetlobnem viru [1].
Standardna belina je sestavljena iz dveh komponent. Prva je temperatura, ki določa raven
hladnosti oziroma toplote slike, druga pa so odtenki, ki nadomestijo neuravnoteženosti na
sliki [9].
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3.2.5.1 Korekcije s programom Photoshop
Belo barvo v programu Photoshop popravimo tako, da najprej ustvarimo nov Layer. Na
tipkovnici istočasno pritisnemo Shift + Backspace. Odpre se nam pogovorno okno, v katerem
v polju use izberemo 50% gray in pritisnemo na gumb OK. Med nastavitvami layer izberemo
difference. Nato ustvarimo nov Adjustment Layer in izberemo Threshold. Odpre se nam okno
Threshold (Slika 48) in pod njim se nahaja trikotnik. Povlečemo trikotnik do konca v levo
stran. Slika nastane bela in s počasnim pomikom proti desni bodo nastajale črne lise.
Trikotnik nehamo pomikati, ko je vidna četrtina slike (Slika 48).

Slika 48: Vmesni postopek korekcije beline

Nato izberemo orodje Color sampler tool in izberemo področje na črni podlagi.

Slika 49: Orodje Color sampler tool
Layer in Thershold izključimo vidljivost. Dodamo nov Adjustment Layer in izberemo Curves.
Odpre se nam okno krivulje oziroma Curves, ki na levi strani vsebuje tri kapalke (Slika 50).
Prva je značilna za črne točke, druga za sive in tretja za bele točke. Izberemo drugo kapalko,
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za sive točke in kliknemo na shranjeno točko, ki smo jo ustvarili z orodjem Color sampler
tool. Tako dobi naša fotografija prave barve.

Slika 50: Končni postopek pri uravnavanju bele barve

Slika 51: Fotografija pred in po korekciji bele barve
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3.2.5.2 Korekcije s programom Lightroom
V programu Lightroom korekcijo beline nastavljamo avtomatsko ali ročno. Nastavitve za
uravnavanje bele barve se nahajajo na desni strani površine programa.

Slika 52: Korekcija beline v programu Lightroom
Če želimo uravnavati belino avtomatsko, moramo na seznamu poleg White balance izbrati
'Auto'. Če pa želimo belino uravnavati ročno, si pomagamo z nastavitvami temperature in
Tint. Jaz sem za uravnavanje beline uporabila avtomatsko nastavitev.

Slika 53: Fotografija pred in po uravnavanju bele barve
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3.2.5.3 Korekcije s programom Photo Editor Pro
Uravnavanje beline v programu Photo Editor Pro tudi poteka s premikom drsnika v levo ali
desno stran.

Slika 54: Fotografija pred in po uravnavanju bele barve

61

4

PRIMERJAVA KONČNIH REZULTATOV

Izbrani programi niso prikazali enakega končnega rezultata. Rezultat je odvisen od kvalitete
zajete fotografije, orodij in programa. Za ostrenje robov in odstranjevanje šuma je bila izbrana
fotografija zajeta z mobilni telefonom, saj pri fotografiranju z digitalno zrcalno-refleksnim
fotoaparatom kljub nastavitvi višje vrednosti ISO, šum ne bo zelo opazen. Ostale izbrane
fotografije so bile zajete z digitalnim fotoaparatom.
Photoshop in Lightroom sta za korekcije vsebovala več različnih orodij, s katerimi dosežemo
enak rezultata. Pri Photo Editor Pro in Fix Photo Noise sem imela na voljo le drsnik za
popravilo navedenih korekcij.
Pri ostrenju, odstranjevanju šuma in korekciji bele barve, sem z uporabo programov prišla do
želenega končnega rezultata.
Težave so se pojavile pri podosvetljenih in preosvetljenih fotografijah. Kot je vidno na slikah
(Slika 55 in Slika 56), programi niso dali istega rezultata. Pri takšnih fotografijah je težko
uskladiti svetlost in kontrast. Menim, da sem s programom Photoshop prišla do najboljšega
rezultata, do najslabšega rezultata pa sem prišla s programom Photo Editor Pro.

Slika 55: Primerjava programov pri potemnitvi fotografije

Slika 56: Primerjava pri povečanju osvetlitve fotografije
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Slika 57: Rezultati pri izostritvi fotografije

Slika 58: Rezultati pri odstranjevanju šuma

Slika 59: Rezultati pri korekciji bele barve
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5

ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi smo spoznali lastnosti fotoaparatov, napotke za zajem portretnih fotografij
ter programe, namenjene obdelavi fotografij.
Spoznali smo razlike med digitalnim zrcalno-refleksnim fotoaparatom in fotoaparatom v
mobilnem telefonu. Pri slikanju z digitalnim fotoaparatom v primerjavi z mobilnim
fotoaparatom imamo na voljo precej parametrov, ki jih lahko nastavljamo.
Ugotovili smo, da pri fotografiranju portreta ni dovolj samo pritisniti sprožilec, temveč je
potrebno kar veliko vedeti o fotografiji in fotografiranju. Pri fotografiranju portreta moramo
paziti na pravilne nastavitve fotoaparata, kot so zaslonka, globinska ostrina, osvetlitveni čas,
vrednost ISO. Pri postavitvi portreta moramo paziti na njegovo kompozicijo, primerno ozadje
ter svetlobne pogoje.
Spoznali smo tudi razlike med več programi, namenjenim obdelavi fotografij. Pri nekaterih
korekcijah sta se Photoshop in Lightroom bolje izkazala kot Photo Editor Pro in Fix Photo
Noise. Za korekcije ni prednost le dober program, temveč tudi kvaliteta zajete fotografije. Kot
smo opazili, se fotografije zajete z digitalnim fotoaparatom v primerjavi z mobilnim
telefonom zelo razlikujejo v kvaliteti. Po končani obdelavi so spremembe v primerjavi z
originalnimi fotografijami velike, še posebej pri korekciji bele barve. Pri korekciji ostrenja in
odstranjevanju šuma sem uporabila fotografiji slabše kvalitete in menim, da sem kljub slabši
kvaliteti prišla do lepega končnega rezultata.
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