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Proč fotíme:
  chceme něco uchovat / zaznamenat - vyděláváme si tím - baví nás to

Čím fotíme:
- analogové / digitální fotoaparáty
- digitální: kompakty, zrcadlovky, bezzrcadlovky, mobily / tablety
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Proč a čím fotíme

Aby fotka vypadala lépe…



  

Popis dig.fotoaparátu:

příslušenství: akumulátory, objektivy, stativ, filtry, clony, gripy, brašny a 
ochranné obaly
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Proč a čím fotíme

Aby fotka vypadala lépe…



  

- Krajinářská fotografie
- Portrétní fotografie
- Fotografování pohybujících se dětí a zvířat
- Produktová fotografie
- Reportážní a street foto
- Sportovní fotografie a wildlife
- Interiéry a architektura
- Umělecké akty, portréty, body art, apod
- Astronomické foto (noční obloha apod)
- Makro

Každého baví fotit něco jiného nebo taky nikoho nebaví fotit všechno...
 Nebo si netroufá. :)
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Lehce o žánrech...

Aby fotka vypadala lépe…



  

 Co děláme my:
   Stisknutím spouště fotoaparát vyfotí scénu před objektivem.

 Co se děje uvnitř:
   Uzávěrka na okamžik odkryje snímač, který zaznamená scénu před 
objektivem. Tomuto záznamu se říká expozice snímku. Přístroj pak 
sejmutý obraz uloží ve formě počítačového souboru.

Snímač fotoaparátu musí dostat přesné množství světla.
  Pokud je světla příliš  mnoho, bude snímek světlý, tj. bude mít  vypálená  
místa (tj. plochy bílé barvy bez kresby), prostě nebude pěkný.
  Pokud je naopak světla příliš  málo, bude snímek tmavý, nezřetelný a 
zašuměný, bude obsahovat černé plochy. Opět: nebude pěkný.

  Lidské oko má perfektní systém  dávkování  světla - u fotoaparátu 
správné množství zajišťuje kombinace clony a času.
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Jak fotíme - technicky

Aby fotka vypadala lépe…



  

Co je to Expozice:
  Při vyfocení se otevře závěrka, objektivem prochází na snímač nějak 
velkým otvorem (clona) po určitou dobu (čas) světlo.

Úkol fotografa (a fotoaparátu): stanovit správné množství světla

typy Expozice podle množství světla propuštěného do fotoaparátu:
– Správná expozice
– Přeexpozice – příliš mnoho světla, fotka světlá
– Podexpozice – příliš málo světla, fotka tmavá

Jedná se o relativní pojmy - záleží na záměru fotografa!

Současný fotoaparát umí expozici velice slušně odhadnout.
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Základní termíny: Expozice

Aby fotka vypadala lépe…
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ukázka podexpozice

Aby fotka vypadala lépe…
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ukázka přeexpozice

Aby fotka vypadala lépe…
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ukázka správné expozice

Aby fotka vypadala lépe…
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Základní termíny: Čas

Aby fotka vypadala lépe…

Čas je doba, na kterou závěrka odkryje snímací prvek
- musí být tak dlouhý, aby na snímač dopadlo  přiměřené  množství světla
- současně musí být tak krátký, aby snímek nebyl rozmazaný
tzn.: čím je čas další, tím více světla dopadne na snímač a naopak

  Uvědomte si, že foťák držíme v ruce. Ruce se nám stále mírně chvějí a navíc snímek 
vyfotíme stisknutím spouště. I když moderní přístroje mají jemnou spoušť, přesto při 
expozici může dojít k pohybu přístroje. Navíc se často fotografované objekty mohou 
pohybovat.

Pamatujte:

- běžný rozumný čas je 1/100 až  1/60 vteřiny
- většina lidí udrž í v ruce bez rozmazání čas 1/60 vteřiny, profesionálové i 1/25
- nad 1/10 vteřiny téměř nikdo nerozmazaný obrázek z ruky nevyfotí
- sportovní nebo rychlé záběry a např. zvířata v pohybu potřebují čas kratší ne ž            
1/250 vteřiny, většinou i méně (1/500 až 1/2000 dle pohybu)
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Základní termíny: Clona

Aby fotka vypadala lépe…

Clona [f] udává množství světla, které objektiv propustí na snímač.

- představuje  zaclonění , tedy zúžení otvoru objektivu
- slouží k regulaci množství světla, které dopadá na
   snímač

- označuje se písmenem f
- clona f2.8 znamená malé zaclonění a velký otvor
- clona f16 pak naopak velké zaclonění

  Nejmenší použitelná clona udává (zjednodušeně
řečeno) tzv. světelnost objektivu. Kvalitní objektiv
má nízké minimální clonové číslo (nejlepší objektivy
asi f1.2, běžné levné třeba pouze f4 až f6).

Pamatujte:

Čím větší clona, tím více uzavřený objektiv a tím méně světla propouští.
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Clona, čas a expozice

Aby fotka vypadala lépe…

Clona a čas společně určují množství světla při expozici.

Nastavení expozice = určení správné clony a správného času

automatický režim = obojí určí automatika fotoaparátu dle osvětlení scény Pokud 
automatika určí nepoužitelné hodnoty, zapne většinou blesk.

Stejnou expozici dosáhneme různými kombinacemi času a clony:
čas 1/30 sek., clona f16 čas 1/60 sek., clona f11
čas 1/125 sek.,clona f8 čas 1/250 sek., clona f5.6

  Tyto hodnoty odpovídají osvětlení za běžného mírně zataženého dne. Pokud budete 
používat manuální nastavení clony a času, získáte praxí odhad, jaký čas nebo clonu zvolit.

  Pro běžné focení se však není třeba přesnými hodnotami vůbec zabývat, stačí 
správně používat automatiku fotoaparátu.
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Hloubka ostrosti

Aby fotka vypadala lépe…

Co to je?
  Hloubka ostrosti je základním prvkem každého pokročilého fotografa. 
Umožňuje mu soustředit pozornost na to, co je na snímku podstatné a 
zbavit se často nevzhledného nebo pro pozornost nechtěného pozadí.



  

CVVZ Chrudim    14.11.2015fotit-me-bavi.cz

Hloubka ostrosti

Aby fotka vypadala lépe…

Co to je?
  Hloubka ostrosti je základním prvkem každého pokročilého fotografa. 
Umožňuje mu soustředit
pozornost na to, co je na
snímku podstatné a zba-
vit se často nevzhledné-
ho nebo pro pozornost
nechtěného pozadí.
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Hloubka ostrosti – jak na ni?

Aby fotka vypadala lépe…

Co ovlivňuje hloubku ostrosti:
- použitá clona
- ohnisková vzdálenost (zoom)
- vzdálenost od objektu, který fotografujeme

S větší clonou roste i hloubka ostrosti
Pamatujte si: čím větší clona, tím je větší hloubka ostrosti snímku.
    Co to znamená?

Malá hloubka ostrosti znamená, že ústřední motiv je ostrý, ale předměty za ním 
(nebo před ním) jsou rozmazané. Tedy pokud např. použijeme clonu f2, bude 
pouze jeden objekt ostrý a vše okolo bude rozmazané.

Velká hloubka ostrosti naopak znamená, že ústřední motiv i pozadí (popř. 
popředí) je ostré, zřetelné - celý snímek je víceméně rovnoměrně ostrý.

Pamatujte:
- při cloně f16 je celý snímek ostrý
- při clonách f1,8 až  f11 dojde k různému rozostření okolním objektů, hlavně pozadí
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Hloubka ostrosti – vliv clony

Aby fotka vypadala lépe…

Ukázka vlivu clony na hloubku ostrosti. Oba snímky objektiv 70 mm ze stejné vzdálenosti.



  

CVVZ Chrudim    14.11.2015fotit-me-bavi.cz

Hloubka ostrosti – vliv            
                                  vzdálenosti

Aby fotka vypadala lépe…

Čím vzdálenější objekty fotografujete, tím větší bude hloubka ostrosti. Minimální 
hloubka ostrosti tak bude u makrofotografie, kde je v praxi problém dosáhnout 
hloubky ostrosti v řádu centimetrů!

Ukázka vlivu snímací vzdálenosti na hloubku ostrosti. Snímek vlevo je pořízen z 37 cm, snímek vpravo z 1 metru. Oba snímky objektiv 100 mm 
při cloně f/5.6. Schválně si spočítejte počet "stupňů", které jsou ostré.
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Hloubka ostrosti – vliv            
         ohniskové vzdálenosti

Aby fotka vypadala lépe…

   Čím delším ohniskem budete fotografovat (tj. čím více objekty přitáhnete 
zoomem), tím menší bude hloubka ostrosti.

Ukázka vlivu ohniska (zoomu) na hloubku ostrosti. Oba snímky f/2.8, vzdálenost upravena tak, aby modelka se psem byly stejně velcí.
 Současně si všimněte blahodárného vlivu malé hloubky ostrosti na obsah fotografie!
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Hloubka ostrosti

Aby fotka vypadala lépe…

Praktická rada na závěr:

  Chcete-li se pozadí skutečně zbavit, použijte spíše dlouhé ohnisko (silný zoom) a fotografujte 
z dálky, než ohnisko krátké a zblízka.

Polemika: Mají kompakty s velkou hloubkou ostrosti výhodu?

   Záleží na úhlu pohledu. Nemuset se u kompaktů starat o ostření a mít stále všechny snímky 
dokonale ostré je pro řadu konzumních uživatelů bezpochyby výhoda. Vyhovuje to i výrobcům, 
protože ostřící systém kompaktních fotoaparátů může být velmi jednoduchý a přitom s ním 
dokáže fotit a zaostřit každý.

   Z druhé strany jsou snímky s rozostřeným pozadím velmi atraktivní a často by bez 
rozostřeného pozadí naprosto zapadly. Pořídit takové snímky je ale mnohem složitější. Jednak 
je třeba problematice rozumět a také je třeba v kritickou chvíli zaostřit na tu správnou 
vzdálenost! A to není jednoduché.

   Závěr? Pokud chcete významně pracovat s hloubkou ostrosti je pro vás rozumnou volbou 
digitální zrcadlovka. Ta díky konstrukci objektivů potřebuje obecně mnohem delší ohniska a 
delší ohniska mají silný vliv na pokles hloubky ostrosti. Pracovat se zrcadlovkou je ale kvůli její 
nízké hloubce ostrosti těžší než s kompaktním fotoaparátem! Kompakt se tedy hodí spíše 
pro snímky typu "vše ostré" a pro snadné fotografování metodou "namiř a zmáčkni".



  

ISO obecně:
 - ISO vyjadřuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo
      (kdysi citlivost filmu na světlo)
 - vyšší citlivost se využívá zejména při horších světelných podmínkách
     pro zamezení rozmazání snímku
 - dá se nastavit jednotlivě pro každý snímek
 - vysoká hodnota ISO způsobuje zvýšení digitálního šumu = je tedy vždy
     žádoucí nastavovat tuto hodnotu co nejníže

ISO prakticky:
Když je hodně světla...

   Když je hodně světla a časy expozice vycházejí dostatečně krátké 
(řekněme 1/100 sec. a kratší) - není důvod používat vysokou citlivost ISO.

CVVZ Chrudim    14.11.2015fotit-me-bavi.cz

ISO

Aby fotka vypadala lépe…



  

Postup při focení za dostatečného množství světla může být následující:

- Nastavíme si clonu, při kterém chceme fotit (viz např. hloubka ostrosti).
    Ideálně použijeme režim Priorita clony.
- Poté nastavíme citlivost ISO na 100 nebo 200.
- Podíváme se, jaký čas expozice mi spočítala automatika - pokud je čas
    vyhovující (většinou chceme raději kratší časy, třeba 1/100, 1/200 nebo
    1/500 sekundy, záleží na tom, co se fotí), ponecháme citlivost ISO a fotíme
- Pokud je čas příliš dlouhý (např. 1/50 při focení teleobjektivem nebo 1/30 při
    focení krátkým objektivem z ruky), zvýšíme citlivost ISO (400 i více dle
    potřeby), aby se zkrátil čas expozice. Případně snížit clonové číslo (pokud
    mohu), čímž ale zmenším hloubku ostrosti (to může a nemusí být vhodné,
    např. na portrét je to vhodné, na krajinu rozhodně ne).
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ISO v praxi

Aby fotka vypadala lépe…



  

Postup při focení za slabého osvětlení by byl následující:

- Nastavíme si clonou, při kterém chceme fotit. Pravděpodobně budeme nuceni
    použít nízká clonová čísla (f/2.8, f/1.8 apod).
- Nastavíme vysokou citlivost ISO, při které jsou fotky ještě použitelné (např.
    ISO 800, 1250, 1600).
- Podíváme se, jaký čas expozice mi automatika dopočítala - pokud je čas v
    pořádku, ponechám citlivost ISO a fotím.  ...popř. snížíme ISO, aby fotky
    méně „šuměly“.
- Pokud je čas příliš dlouhý, budeme muset buď snížit clonové číslo (pokud to
    ještě lze) nebo zvýšit citlivost ISO (ale zvyšujeme tím šum fotky).
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ISO v praxi

Aby fotka vypadala lépe…



  

Jak nastavit citlivost ISO v různých praktických situacích?

- Krajinářská fotografie - co nejnižší ISO za každých okolností - fotíme ze stativu
- Portrétní fotografie - co nejnižší citlivost, při které lze ještě fotit s dostatečně krátkým
     časem závěrky
- Fotografování pohybujících se dětí a zvířat - pokud je dost světla a fotky jsou ostré, tak
    raději nízkou citlivost. Pokud je světla méně a jsme nuceni clonit, tak potom nastavíme
    vyšší ISO, aby byly fotky ostré
- Produktová fotografie - co nejnižší citlivost ISO (obvykle se fotí se studiovými světly,
    které dávají dostatek světla)
- Reportážní a street foto - lze si dovolit i vyšší citlivost ISO pro dosažení ostrých fotek
    i za horšího světla
- Sportovní fotografie a wildlife - ideálně nižší ISO, ale pokud není světelný objektiv nebo
    hodně světla, tak je lepší zvýšit ISO, než mít rozmazané fotky
- Interiéry a architektura - většinou se fotí ze stativu, takže raději nižší ISO
- Umělecké akty, portréty, body art, apod - lze záměrně zvolit vysoké ISO pro dodání
    šumu (pozor! ne vždy je digitální šum tak atraktivní jako filmové zrno)
- Astronomické foto (noční obloha) - samozřejmě je lepší nízká citlivost ISO, ale aby se
    na fotce vůbec něco zachytilo, bude nutné použít vysokou citlivost (800, 1600)
- Makro (fotografování detailů) - v kombinaci s umělým osvětlením (jehož intenzitu mohu
    regulovat) rozhodně raději nízká citlivost ISO
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ISO – praktické příklady

Aby fotka vypadala lépe…



  

  ISO je třeba držet na uzdě (tzn. co nejnižší hodnoty, při který lze ještě dosáhnout 
ostrých fotek).

  Velmi často se stane, že budete mít málo světla nebo nebudete mít světelný 
objektiv nebo budeme fotit rychlý pohyb: potom je nutné zvýšit ISO. V takové situaci 
je velmi užitečné znát limity svého fotoaparátu a vědět, při jakých citlivostech ISO 
jsou fotky ještě použitelné a kdy už jde o vyloženě nouzovou situaci.

  Věřte, že výše uvedené postupy používají všichni zkušení fotografové již několik 
desítek let. I přes veškeré dnešní automatické režimy a inteligentní systémy stále 
zůstává tématika citlivosti ISO stejná. A cesta ke kvalitním fotografiím je dlážděná 
základy, které se nemění - a mezi ně patří i téma citlivosti ISO.
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ISO – shrnutí

Aby fotka vypadala lépe…
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Aby fotka vypadala lépe…

ukázka ISO 5000

ISO 5000 1:1
zvětšeno 2x



  

Vyvážení bílé (v angličtině White Balance, WB) je ve fotografii označení 
pro úkon spočívající v barevném vyvážení předmětu snímání (a jeho 
světelným podmínkám) tak, aby se zachycený obraz co nejlépe shodoval 
s podáním barev, tak jak je vidí lidské oko.

Světelné podmínky mohou být různé, každý světelný zdroj může mít 
jinou barevnou teplotu a zatímco lidské oko se těmto podmínkám umí do 
značné míry subjektivně přizpůsobit, u filmu nebo digitálního 
světlocitlivého čipu tomu tak není a odchylka od světelných podmínek, 
na které je přístroj v ten který okamžik nastaven, se výrazně projeví.
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Vyvážení bílé

Aby fotka vypadala lépe…
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Vyvážení bílé

Aby fotka vypadala lépe…

Vyvážení bílé v různých teplotách chromatičnosti.
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Vyvážení bílé

Aby fotka vypadala lépe…

Fotografie interiéru v různých přednastaveních fotoaparátu: ↑← automatické vyrovnání, ↑→ slunce ↓← blesk ↓→ wolframová žárovka
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Aby fotka vypadala lépe…

Vyvážení bílé
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Aby fotka vypadala lépe…

Vyvážení bílé



  

Vyvážení bílé na digitálních fotoaparátech v zásadě funguje 5 možnými 
způsoby (ne každý fotoaparát má ale všechny možnosti):

 - Automaticky
 - Přednastavené zdroje světla
 - Ručně na konkrétní teplotu světla
 - Ukaž mi něco bílého (šedého) a já se na to vyvážím 
 - Dodatečně v počítači ze souboru RAW

CVVZ Chrudim    14.11.2015fotit-me-bavi.cz

Metody vyvážení bílé

Aby fotka vypadala lépe…



  

Tři základní zásady kompozice:

1. Snímek by měl mít ústřední motiv, který zdůrazníme jeho umístěním
    na snímku. Důležitý je proto výběr stanoviště: často i malé
    poodstoupení může celkové
    kompozici velice prospět.
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Kompozice

Aby fotka vypadala lépe…



  

Tři základní zásady kompozice:

2. Snímek by neměl obsahovat
     rušivé prvky (které naše oči
     dokáží potlačit). Je tedy
     potřeba učit se vidět, že dítě
     sice vypadá nádherně, ale
     za ním stojí dopravní značka,
     její  tyč mu bude na snímku
     jakoby vyrůstat z hlavy.
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Kompozice

Aby fotka vypadala lépe…



  

Tři základní zásady kompozice:

3. Kromě portrétů je velmi důležité
    popředí, které většinou posílí
    vyznění ústředního motivu.
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Kompozice

Aby fotka vypadala lépe…



  

1. Dominantní prvek by měl být jasně zřetelný, většinou hodně velký. 
Častou chybou je focení na dálku.
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Kompozice – umístění objektů,
                         zlatý řez

Aby fotka vypadala lépe…



  

2. Dominantní prvek by neměl (až na výjimky) být uprostřed snímku,
    ale daleko lépe vyzní jeho umístění do 1/3 od kraje. Podobně při
    focení krajiny by rozhraní mezi krajinou a oblohou nemělo být
    uprostřed snímku. Buď zdůrazníme oblohu, nebo krajinu. (Středová
    kompozice je statická a  nudná, někdy však může mít své
    opodstatnění.)
   Tomuto se říká zlatý řez...
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Kompozice – umístění objektů,
                         zlatý řez

Aby fotka vypadala lépe…



  

3. Pokud je na snímku vyjádřen pohyb, pohled nebo směřování, neměl
     by objekt  utíkat  ven ze snímku, ale naopak směřovat do jeho středu.
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Kompozice – umístění objektů,
                         zlatý řez

Aby fotka vypadala lépe…
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Kompozice - užití popředí

Aby fotka vypadala lépe…

   Při fotografování krajiny, architektury apod. je velmi zajímavé vkomponovat do 
záběru nějaký prvek, který dodá snímku hloubku, zlepší jeho prostorové 
vyznění a celý snímek oživí.

Velmi častou pomůckou jsou větvičky nebo jiné objekty - oblouk mostu, okno, 
zajímavý strom apod. v popředí, které obrázek zajímavě orámují a dodají mu 
plastičnost.
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Kompozice - užití pozadí

Aby fotka vypadala lépe…

   Většinou se soustředíme na ústřední prvek záběru. Důležité je také vidět, jaké 
je jeho pozadí. Opět platí několik zásad:

 - Není pozadí rušivé? Nepřevládá nad ústředním motivem?
 - Vypovídá pozadí něco bližšího o fotografovaném objektu?
 - Ladí pozadí s hlavním objektem barevné nebo je alespoň neutrální?
 - Je na pozadí obloha? Není šedá, fádní bez kresby? Pěkné obláčky výrazně
     vylepší hlavně snímky krajiny.



  

Expoziční režimy fotoaparátu:

 - Plná automatika (Auto)
 - Automatické Scénické režimy

Portrét, Krajina, Sport, Makro, Noční portrét, Bez blesku
 - Poloautomatické režimy

P
S (Tv) – priorita času
A (Av) – priorita clony

 - plně manuální režim (M)
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Jak na to

Aby fotka vypadala lépe…

Ukázka voliče expozičních režimů na fotoaparátech 
Nikon a Canon.
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Jak na to – expoziční režimy

Aby fotka vypadala lépe…

Plná automatika (Auto)
  - většinou označen AUTO
  - mají ho snad všechny fotoaparáty
  - přístroj přebírá plnou vládu nad veškerým nastavením
  - obvykle lze nastavit pouze kvalitu obrazu, samospoušť, někdy blesk
  - fotografování metodou "Namiř a zmáčkni"
  - u běžných scén použitelný

Bohužel automatika vede často až k absurdním výsledkům. Např. fotíte-li z ochozu 
na fotbalovém stadionu noční slavnostní ceremoniál probíhající na ploše stadionu, 
tak automatika použije blesk. Uvážíme-li, že jeho výkon stačí na cca 3-10 metrů, je 
použití směšné. Přesto automatika dojde k závěru, že je málo světla a tak je nutné 
použít blesk. Logické ale špatné. Podobně automatika bleskem zničí atmosféru 
koncertů v zatemněných halách, fotky interiérů, sklepení, oceanária, fotky přes sklo, 
noční snímky měst a ulic, západy slunce atp.



  

Přesto že fotografovat s bleskem bylo v oceanáriu přísně zakázáno, tak řada lidí blesk používala. Jejich automatika 
totiž došla k závěru, že je málo světla a je třeba přisvítit. Blesk však díky odrazu od skla scénu zcela znehodnotil. 
Správné řešení bylo scénu jednou změřit, a protože světla bylo stále stejně, tak zjištěné hodnoty nastavit v 
manuálním režimu ručně a blesk samozřejmě vypnout. Potom se soustředit jen na kompozici a nerozhýbat snímek. 
1/30 sec, f/3.5, ISO 800, ohnisko 24mm. Díky ISO 800 však snímky již vyžadovali mírné softwarové odšumění.
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Jak na to – expoziční režimy

Aby fotka vypadala lépe…
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Jak na to – scénické režimy

Aby fotka vypadala lépe…

Automatické Scénické režimy:
  - expozice pro různé druhy scén
  - označované jasným obrázkem
  - je to stále plná automatika, ale vy jí pomáháte sdělením, o jaký druh
     scény se jedná

Portrét
  - objekt se předpokládá blízko (cca 1-5 metrů)
  - nastavuje nízkou clonu (a tím malou hloubku ostrosti)
  - často méně doostřuje (obrázky jsou měkčí) a barvy se upravují na
     jemné, přirozené, zejména s důrazem na barvu pleti
  - čas většinou nenastaví delší než cca 1/50 sec

Krajina
  - preferuje vyšší clonu (a tím vyšší hloubku ostrosti)
  - většinou silně doostřuje, je jim zvýšen kontrast a mnohem silněji se saturují
     barvy s cílem dosáhnou vzhledu pohlednic
  - blesk bývá většinou zakázán - jeho použití v krajině není typické
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Jak na to – scénické režimy

Aby fotka vypadala lépe…

Sport
 - preferuje krátké časy, často bohužel na úkor vysokého ISO
 - může také volit kontinuální snímání a často též kontinuální ostření
 - blesk je někdy zakázán - např. v halách se mnohdy nesmí ani používat

Makro
 - předpokládá objekt velmi blízko a tak preferuje ostření na krátké vzdálenosti
 - většinou ostří pouze na střední bod a neváhá použít blesk
 - čas většinou nedovolí nastavit delší než cca 1/50 sec

Noční portrét
 - předpokládá blízko stojící osobu (podobně jako normální portrét)
 -  ...za ní slabě osvětlené noční město či krajinu
 - použije blesk a snaží se vybalancovat světlo blesku, které osvítí jen blízkou
    osobu (blesk nad asi 5m je v podstatě neúčinný), a přirozené světlo krajiny či
    města v pozadí
 - nebrání se dlouhým expozičním časům - ty mohou např. v nočním městě
    dosahovat i několika vteřin (stativ je často nutností)



  

Bez blesku
   V řadě případech automatika chybně použije blesk či jeho použití je přímo 
zakázáno - často v muzeích, jeskyních, oceanáriích, koncertech, zoologických 
zahradách apod.  Pro tyto případy se hodí tento režim, který je plnou 
automatikou, ale se zakázaným bleskem.
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Jak na to – scénické režimy

Aby fotka vypadala lépe…



  

Režim P (často označovaný jako Program AE)
 - je velmi podobný plné automatice
 - sám nastavuje čas i clonu
 - je možné volně nastavovat všechny ostatní hodnoty a veličiny
   (zapnutí/vypnutí blesku, výběr zaostřovacího bodu, metodu měření
    expozice, expoziční kompenzaci, vyvážení bílé a mnoho dalších)

Režim S (Shutter) neboli Tv (Time Value)
 - ručně nastavujeme čas a ISO a automatika dopočítá clonu
 - výhodný, když potřebujete zafixovat čas

Režim A (Aperture) neboli Av (Aperture Value)
 - ručně nastavujeme clonu i ISO a automatika dopočítá expoziční čas
 - výhodný, když potřebujete řídit clonou hloubku ostrosti

CVVZ Chrudim    14.11.2015fotit-me-bavi.cz

Jak na to – poloautomatické
                     režimy

Aby fotka vypadala lépe…
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Jak na to – poloautomatické
                     režimy

Aby fotka vypadala lépe…

Režim M (plně manuální)
 - umožní převzít kontrolu na všemi veličinami určujícími expozici
 - Automatika je vypnuta a nadále funguje jen jako rádce
 - v hledáčku se obvykle dozvíte odchylku vámi nastavených hodnot
    od hodnot, kterými by exponovala automatika
 - možnost expozičního času B (Bulb)

Prakticky zkráceně:
 - ideální zvolit vhodný poloautomatický režim (režimy P, S, A)
 - plně automatický režim (Auto) většinou neumožňuje nastavit skoro nic,
    ale může dostačovat
 - volba se provádí kolečkem na fotoaparátu nebo v menu
 - nejjednodušší přístroje mají jen automatiku
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RAW nebo JPG?

Aby fotka vypadala lépe…

JPEG komprese

JPEG – když není čas nebo trpělivost
 - optimalizovaný pro zmenšení
    velikosti souborů
 - ztráta informace při ukládání
 - formát ztrátově komprimovaný

RAW - lepší, ale dá víc práce
 - jedná se surová data ze snímače
    fotoaparátu
 - není ztrátově komprimovaný
 - zachovává maximum informací
 - nedochází ke ztrátě kvality
 - výsledný obraz se získá až
    zpracováním
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RAW nebo JPG?

Aby fotka vypadala lépe…

Ostrava – Dolní oblast Vítkovice – září 2015 – nakoukl jsem do nedostupných prostor a nic neviděl, jen jsem cvakl foťákem...
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RAW nebo JPG?

Aby fotka vypadala lépe…

...a můj foták viděl tuto scénu takto – čip je očividně citlivější než lidské oko, které se musí tmě nejdřív přizpůsobit
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RAW nebo JPG?

Aby fotka vypadala lépe…

Protože jsem fotil do RAWu, tak snadným zpracováním jsem doma uviděl, co tam moje oko vidět snad ani nemohlo. ;)
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RAW nebo JPG?

Aby fotka vypadala lépe…

Nevýhody rawu
 - datově náročný
 - složitější manipulace, jejich archivace a zálohování vyžaduje větší disky
 - práce s rawy může být pomalejší (zpracovat / vyvolat, vyexportovat
     do JPEGu)
 - není standardizovaný formát = nesnadné prohlížení – pouze s vhodným
     programem

Závěr:
Pokud můžete, foťte do rawu.
Díky rawu můžete dostat z vašeho fotoaparátu maximum. Získáte plnou 
kontrolu nad výstupem a vaše fotografie tak mohou být po technické 
stránce mnohem kvalitnější. Zároveň si můžete dovolit opravit plno chyb, 
které by v případě JPEGu zachránit nešly.
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Přenos fotografií do počítače

Aby fotka vypadala lépe…

- Vložit kartu do čtečky
- Připojit fotoaparát kabelem k počítači

Připojí se jako další disk (jako flash disk)
Připojí se jako zařízení

- data je možno běžným způsobem zkopírovat ručně
- nebo je nechat zkopírovat a načíst automaticky programem

Fotky je vhodné ukládat do složky Obrázky, např:
 - Obrázky\datum pořízení
 - Obrázky\datum a název akce
• Programy s automatickým importem tuto složku obvykle využívají
• Programy: Windows (vestavěný nástroj pro import),
   Adobe Photoshop Lightroom, Zoner Photo Studio
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Úprava fotek

Aby fotka vypadala lépe…

Nejprve opět jedna základní otázka: opravdu potřebujeme fotografie upravovat?

Odpověď má dvě části.
   Tou první je: nepřehánějte to. Za každou cenu se snažte, aby z fotoaparátu 
„vypadla“ už fotografie opravdu téměř dokonalá.
   Současně platí druhá:  Každá fotka potřebuje upravit... resp.: je škoda to 
nedělat. Opravdu je škoda se nenaučit pár základních úkonů, které doslova za 
10 vteřin fotce opravdu výrazně pomohou. 90 % úprav, které dělám, mi zabere 
10-30 vteřin.
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Úprava fotek

Aby fotka vypadala lépe…

Funkce pro vylepšení obrázků:
  Automatické vylepšení, Úrovně, Upravit barvy, Upravit teplotu barev, Vylepšit 
expozici, Doostřit, Rozmazat, Projasnit stíny, Vyvážení bílé, Měnit sytost barev, 
Kontrast, Nastavit/upravit dynamický rozsah snímku

Funkce pro odstranění vad obrázků
 Redukce šumu, Chromatické vady, Soudkovitost, Vinětace

Funkce pro úpravy obrázků
 Otočení a převrácení, Změna rozměrů, Okraje a rámečky, Text do obrázku,
  Obrázek do obrázku, Hromadný filtr

Dalších grafických funkcí bývá samozřejmě ještě daleko daleko víc, vždy záleží 
na konkrétním programu.
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Úprava fotek

Aby fotka vypadala lépe…

Desatero základních úprav:
1) otevření fotky
2) ořez
3) srovnání horizontu
4) vyvážení bílé
5) úprava expozice
6) redukce šumu
7) úrovně a křivky
8) kontrast
9) barvy
10) korekce objektivu
+ další pokročilé úpravy
+ případný převod do čb
+ finalizace pro web, tisk, ...

Výše uvedený postup vám nepomůže v počítači vyrobit krásné fotky!
  Ty je potřeba si už dobře nafotit a pak zodpovědně upravit.  :)
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Jak ukázat fotky...

Aby fotka vypadala lépe…

Sociální sítě (mění kvalitu fotek)
  - Google+
  - Facebook
  - Instagram

Vlastní web (oddílový, osobní, vlastní fotogalerie, …)

Specializované fotoweby
  - 500px.com (možnost prodeje)
  - Google: Picasa, Disk, G+  (upravuje/mění fotky)
  - Rajče  (neomezený prostor, upravuje fotky)
  - Flicker (1TB prostoru)
  - Zonerama  (neomezený prostor, neomezený počet fotek, neomezené
     rozlišení fotek, nemění fotky = zachovává kvalitu = vhodné i k archivaci)
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Jak fotky neztratit...

Aby fotka vypadala lépe…

Zálohovat, zálohovat, zálohovat…

- nepoužívejte CD/DVD ani flash disky (na dlouhodobé zálohy)

- ideálně na třech místech:
   1) doma v počítači
   2) někde na druhém disku mimo počítač (USB disk, NAS)
   3) někde v cloudu (wedos disk, Google Disk, One Drive, Dropbox, Zonerama)



  

Nebojte se, experimentuje, zkoušejte, foťte…

Vyberte si svou vlastní cestu, která vám vyhovuje.

Pokud už jste na něco zvyklí,
nemusíte to nutně hned měnit.
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Závěr :)

Aby fotka vypadala lépe…

fotit-me-bavi.cz
stoupa.zonerama.com

Tomáš „Stoupa“ Pospíšil
stoupa@lutin.cz
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