


FOTOGRAFIA CYFROWA 
podstawy 



FOTOGRAFIA HYBRYDOWA            FOTOGRAFIA CYFROWA

FOTOGRAFIA TRADYCYJNA          FOTOGRAFIA CYFROWA



DPI – dots per inch

PPI – pixels per inch



skanujemy obrazek 10 dpi 

1 CAL



po skanowaniu otrzymujemy 
10 ppi



1 CAL

skanujemy obrazek 300 dpi 



1 CAL
po skanowaniu otrzymujemy 300 ppi 



interpolacja  =  „nabijanie pikseli” 

- skanowanie: ppi jest większe od dpi 

- plik cyfrowy: ilość pikseli na fotografii jest większa niż zapis na matrycy  
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36 mm

24 m
m



36 mm

24 m
m

skan filmu 35mm 
240 dpi 
skala 1:136 mm

24 m
m



skan filmu 35mm 
240 dpi 
powiększenie do A4



skan filmu 35mm 
240 dpi 
interpolowane do A4



=

czyli rozdzielczość skanowania do druku w formacie A4 filmu 
małoobrazkowego powinna wynosić ok. 2000 dpi



skan filmu 35mm 
2000 dpi 
format A4



Sama rozdzielczość nie mówi nic o wielkości (jakości) fotografii cyfrowej. 
Ma ona znaczenie wtedy gdy znamy fizyczne rozmiary fotografii. 

Znaczenie ma faktyczna ilość pikseli a nie ich rozmieszczenie. 



ocena pliku na monitorze





KOMPRESJA STRATNA JPG



kompresja JPEG 12 (100%)



kompresja JPEG 1 (100%)



kompresja JPEG 12 (500%)



kompresja JPEG 1 (500%)



kompresja JPEG 12 (800px X 533px)kompresja JPEG 1 (800px X 533px)
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KOMPRESJA BEZSTRATNA LZW 

(Lempel-Ziv-Welch) 
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RGB
CMYK
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0 255

2^8 =256 = czyli głębia tego koloru czerwonego wynosi 8 



2^24 = 16 777 216 = czyli obraz 24 bitowy 

0 255

0 255

0 255

256 x 256 x 256 = 16 777 216 kolorów 

3 kolory o głębi 8 bitów każdy tworzą  obraz 24 bitowy  
2^8 = 256 czyli 256 odcieni TRUE COLOR



2^12 = 4 096  
gdy głębia pojedyńczego koloru wynosi 12 
uzyskujemy ponad 4 tysiące wartości  
dla każdego z kanałów RGB 

Przypomnienie: 
Przy głębi 8 jest to 256  (2^8 = 256)

0 255

0 4 096



2^12 = 4 096  
gdy głębia pojedyńczego koloru wynosi 12 
uzyskujemy ponad 4 tysiące wartości  
dla każdego z kanałów RGB 

4096 x  4096 x 4096  

= 68 383 934 216

0 4 096



2^16 = 65 536  
gdy głębia pojedyńczego koloru wynosi 16 
uzyskujemy ponad 4 tysiące wartości  
dla każdego z kanałów RGB 

Przypomnienie: 
Przy głębi 8 jest to 256  (2^8 = 256)

0 255

0 65 536
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PLIK ZAPISANY W TRYBIE 16 BIT
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tryb 8 bitów
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tryb 16 bitów
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przestrzeń RGB (color space)
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tak

nie polecane

tak

zdecydowane nie



Zalecane ustawienia PS 































opis koloru



opis koloru
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korekcja na warstwach SCREEN 



korekcja 
screen



kliknij tutaj
przytrzymując
klawisz ctrl/cmd

korekcja 
screen



korekcja 
screen



korekcja 
screen



korekcja 
screen



w celu zwiększenia
lub zmniejszenia
efektu możemy
zduplikować warstwę
lub zmniejszyć
jej krycie

korekcja 
screen



korekcja 
screen



korekcja 
screen



korekcja 
screen



korekcja na warstwach MULTIPLY 





kliknij tutaj
przytrzymując
klawisz ctrl/cmd





zamień „normal”
na „multiply”















feather radius oczywiście nie musi wynosić 111 
pamiętaj jednak o ustawieniu odpowiedniego rozmycia













korekcja 
multiply



korekcja na warstwach SCREEN +MULTIPLY 





kliknij tutaj
przytrzymując
klawisz ctrl/cmd







Wybierz „screen”
aby zaznaczyć światła





kliknij tutaj
przytrzymując
klawisz ctrl/cmd







Wybierz „multiplay”
aby zaznaczyć cienie











MOJE USTAWIENIA APARATU

KOLOR  Adobe RGB  (bez znaczenia - zapisuję tylko w RAW)
                   
BALANS BIELI  AUTO - najbezpieczniejszy dla histogramu

HISTOGRAM -zawsze widoczny

ISO - wartość nominalna ISO 200 (podwyższam w razie potrzeby)



TWOJE ZALECANE USTAWIENIA APARATU

KOLOR - bez znaczenia - jeżeli zapisujesz tylko w RAW
    - sRGB - jeżeli zapisujesz w RAW + JPEG  i potrzebujesz

             „szybkich” JPG do sieci bez edycji w PS
             - Adobe RGB - jeżeli zapisujesz w RAW + JPEG i będziesz

 edytować JPEG w PS.

BALANS BIELI - AUTO - najbezpieczniejszy dla histogramu

HISTOGRAM - zawsze widoczny
ISO - wartość nominalna (podwyższana w razie potrzeby)




