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We wszystkich lustrzankach i wybranych aparatach kompaktowych oprócz możliwości wyboru
różnej wielkości plików JPG istnieje możliwość
wyboru plików surowych - RAW.
Co to jest plik RAW i jakie daje możliwości, jak to używać?
Pytań jest mnóstwo, zwłaszcza że otwarcie pliku RAW w ogromnej większości programów jest
niemożliwe, a te programy, które je otwierają
dają tak wiele możliwości edycji zdjęcia że ciężko to ogarnąć, zwłaszcza gdy nie wiadomo „o co
chodzi” W ramach tego wydania FOTOPORADNIKA FDI Spróbuję przybliżyć sens i zalety używania takiego formatu zdjęć.
Zacząć trzeba od tego że RAW to zdjęcie nie
przetworzone. Obraz zarejestrowany na matrycy aparatu bez jego dalszej obróbki. Do
jego odczytania potrzebne jest specjalne oprogramowanie - konwerter. W rozważaniach na
temat obsługi plików RAW posłużę się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami. Używam
aparatu Canon EOS 5d MARK II.

Ustawienie jakości plików w aparacie obejmuje
generowanie dwóch rodzajów plików jednocześnie; JPG oraz RAW. JPG najmniejsze z możliwych
a RAW w zależności od wartości fotografowanego
tematu. Małe JPG używam tylko w celu określenia czy zdjęcie jest udane czy nie - taki dokument mogę podejrzeć na szybko w zwykłej przeglądarce i usunąć natychmiast to, co tego
wymaga. Jest to wstępna selekcja. W następnej kolejności uruchamiam program do konwersji plików RAW - Digital Photo Professional,
software dołączony do aparatu. Tu mogę przejrzeć wszystko. Zarówno pliki JPG jak i RAW’y.
Oba rodzaje plików można edytować, jednak tylko RAW daje możliwość doboru wartości balansu
bieli, odzyskiwanie świateł i cieni, redukcję domi-
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nanty barwnej, aberracji sferycznej i chromatycznej, redukcję wienitowania oraz odszumianie
dokumentów o wysokiej czułości ISO.
Od czego zacząć?
Zaczynamy od aparatu. Po ustawieniu w aparacie generowanie plików RAW wykonujemy
zdjęcie, serię zdjęć i po zgraniu do komputera
uruchamiamy oprogramowanie firmowe - w tym
przypadku Canon Digital Photo Professional
ver. 3.7.2.0 (zwane dalej DPP). Otwierany plik
w powiększeniu pełno ekranowym i uruchamiamy panel edytora (DPP ctrl+T)

W zakładce RAW mamy do dyspozycji kilka
bardzo przydatnych narzędzi. Od góry „Brightness adjustment” to regulacja ekspozycji - w tym
przypadku narzędzie to umożliwia dopasowanie
jasności obrazu, co w przypadku błędów ekspozycji popełnianych przez aparaty ma wielkie
znaczenie dla dalszej pracy. W praktyce można
bezkarnie regulować ekspozycję w zakresie +/2 EV

Drugie od góry jest narzędzie do ustalania
WB - balansu bieli. Pamiętajmy że tylko w plikach RAW, WB nie jest zdefiniowany - można zatem ten parametr dowolnie ustawić. Do wyboru
mamy kilka gotowych ustawień: Światło słoneczne, cień, pochmurne, sztuczne, jarzeniowe, flesz,
wg. temp. barwowej (powyżej), i według próbki
© Dariusz Pawłowski
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W przypadku definiowania temperatury barwowej lub ustalania WB za pomocą próbki DPP oferuje bardzo przydatną funkcję: rejestrację wybranego ustawienia. Daje to możliwość zastosowania
identycznych ustawień do wielu zdjęć wykonanych
w jednakowych warunkach.

dbać aby aparat rejestrował zdjęcia wg balansu
bieli definiowanego przez użytkownika. (W tym
celu w aparacie wybieramy ustalanie bieli wg
użytkownika - fotografując np biały sufit podajemy ten plik jako wzorzec i aparat przełączamy na
WB Użytkownika)
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Stosując wysoką czułość ISO(1600,
2500, 3200) możemy się pokusić o
zdjęcia bez użycia lampy błyskowej
co ma ogromne znaczenie dla nastroju i kolorystyki zdjęcia.
Tak wykonane zdjęcia (pliki RAW)
otwieramy w DPP i starannie doprowadzamy do doskonałości. Regulujemy jasność, kolor i odszumianie co
przy wysokich czułościach może być
zauważalne jeśli nie użyjemy DPP. Poniżej zdjęcie wykonane podczas ubiegłorocznej wigilii Bożego Narodzenia.
Bez użycia flesza przy żarówkach
energooszczędnych. Dzięki wszystkim tym zabiegom udało się uchwycić
czar najpiękniejszych świąt, na chwilę
przed... Satysfakcja nie znana mi dotychczas, jako użytkownikowi aparatu
Aby dokonać rejestracji ustawień należy wybrać
polecenie rejestracji (DPP - register), wybrać jedno z trzech ustawień i potwierdzić wybór. Zapisane w ten sposób ustawienie WB będzie pamiętane do momentu zmiany tego parametru (1.2.3...)
Funkcja Export lub Import umożliwia zapisanie
ustawień do folderu i użycie ich przy ponownym
przetwarzaniu zdjęć zrobionych w tych samych
warunkach. Przykładem może być sytuacja fotografowania podziemi, jaskini lub specyficznie
oświetlonego wnętrza. Ustalenie właściwego WB
może być kłopotliwe dlatego eksportowanie starannie dobranych wartości WB i ponowne ich użycie po zaimportowaniu ułatwia pracę w nieoceniony sposób.
Oczywiście odpowiedni dobór balansu bieli
to jeden z najważniejszych parametrów jaki
decyduje o jakości wykonywanego przez nas
zdjęcia i dlatego tym ustawieniom warto poświęcić więcej uwagi.
Poniżej przykładowe działanie dla uzyskania
wiernej rzeczywistości kolorystyki:
Zdjęcie wykonane w pomieszczeniu oświetlonym
świetlówkami energooszczędnymi. Jak wiadomo
takie światło jest pochodzenia sztucznego ale nie
jest ono możliwe do zdefiniowania gotowymi
ustawieniami w aparacie. Jak zatem ustawić
aparat aby przy wspomaganiu DPP można było
uzyskać świetną odbitkę. Sprawa nie jest łatwa
ale możliwa do wykonania. Na początek trzeba zawww.frontierolech.pl
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W dalszej części spróbuję szczegółowo opisać ważne funkcje oprogramowania DPP (Digital
Photo Professional ver 3.13.0.1) Wersja którą się
posługuję to najnowsza aktualizacja dostępna
na stronach producenta (CANON). Dostępna jest
bezpłatnie ale tylko jako upgrade do zainstalowanej, wcześniejszej wersji DPP. Różnica polega na
dodaniu dwóch suwaków do odzyskiwania bądź
wzmacniania świateł lub głębokich cieni. Ta funkcja bardzo pomaga w precyzyjnym dostrojeniu jakości obrazu. Wspominałem wcześniej o tym teraz
klika słów o działaniu. Poniżej dwa niemal identyczne obrazki. Różnią się kompensacją świateł.
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Zdjęcie po lewej stronie ma ustawienie kompensacji świateł -4 co pozwoliło zminimalizować bliki
obiektywu ale jednocześnie zmatowiło, spłaszczyło kwiaty. Obrazek po prawej stronie ma rozjaśnione światła i jak widać nie tylko pojawiają się
bliki ale i przylaszczki nabierają kształtu, odżywają. Ten przykład pokazuje subtelne różnice jakie
można uzyskać przy użyciu tej funkcji. Polecam
jednak samodzielne próby z plikami mocno kontrastowymi, część obrazu w słońcu, część w cieniu. Regulacja tak świateł jak i cieni daje wielkie
możliwości. Uzyskanie szczegółów w bardzo sze-
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rokim spektrum tonalnym to kolejna po regulacji
WB funkcja umożliwiająca poprawienie zdjęcia.
Warto zaznaczyć że takie regulacje nie są możliwe
dla zdjęć z negatywu czy JPG’ów w ogóle i jest to
realna przewaga aparatu cyfrowego nad klasycznym. W drugim zestawie zdjęć bardzo wyraźnie
widać różnicę nasycenia cieni. W kadrze z lewej
strony cienie są rozjaśnione +3 co daje możliwość
zajrzenia do obiektywu aparatu. Po prawej stronie
cienie są wzmocnione i szczegóły aparatu są nieczytelne mimo że światła choćby na dłoniach się
nie zmieniły.
Umiejętność korzystania z tych funkcji DPP bardzo ułatwia korekcję zdjęć wykonywanych aparatem cyfrowym. Pamiętajmy że aparat cyfrowy
, nawet bardzo wysokiej klasy rejestruje zdjęcia
według algorytmów przygotowanych przez inżynierów producenta aparatu. Wiadomo, żeby uzyskać optymalną korekcję zdjęcia owi inżynierzy
musieli by być wszędzie tam gdzie my z naszym
aparatem - to jest niemożliwe. Rejestracja obrazu przez aparat jest zatem wynikiem porównania
ogromnej ilości danych i wygenerowanie optymalnego - według komputera - zdjęcia. Jeśli jest
to plik JPG to wynik takiego działania może być
podobny do rzeczywistości lub nie. Zdarzają się
zdjęcia z zielonym niebem czy innymi fantastycznymi odcieniami rzeczywistości. W tym przypadku
nie możemy wiele zrobić aby to zmienić. Dlatego
pliki RAW - bez formatowe, NEF, CR2, itd. uznawane są przez profesjonalistów za jedyną, sensowną
metodę rejestracji obrazu.
Co ciekawe - jak myślę - mało kto z użytkowników zdaje sobie sprawę że tajemnica wspaniałych
kolorów, i wzorcowej plastyki obrazu zdjęć z negatywu swą jakość zawdzięcza wielkim rzeszom inżynierów, którzy udoskonalili technologię analogową
do tego stopnia że zgodnie z mottem Kodaka do
fotografa należało tylko wycelować i wcisnąć spust
migawki. Całą resztę załatwiają cuda techniki w
postaci printerów fotograficznych, np. FUJI FRONTIER 570. W przypadku zdjęć cyfrowych ta sama
droga od wycelowania do zdjęcia jest podobna ale
jakość zdjęć jest a raczej bywa gorsza. Tak może
być gdy zdjęcie wykonamy z pliku wykonanego
kiepskim aparatem z brudnym obiektywem i najważniejsze „słabym” oprogramowaniem.
W przypadku zdjęć z aparatu cyfrowego zarejestrowanych jako raw (CR2) finalna jakość obrazu
może być dużo lepsza niż z super negatywu FUJI
Reala. Zarówno plastyka obrazu jak nasycenie
barwne (regulowane przecież w aparacie) to parametry właściwe również dla negatywu ale...
Jest kilka innych parametrów a raczej możliwości poprawienia obrazu jakie dają nowoczesne
lustrzanki cyfrowe a nie są one możliwe w technologii negatywowej. Regulacja balansu bieli, Regu© Dariusz Pawłowski
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lacja kontrastu, nasycenia barwnego, nieporównywalna
ilość szczegółów, „gładkość” obrazu nieosiągalna
nawet dla Fuji REALA czy Kodak EKTAR 25. Możliwość powiększenia obrazu z negatywu ograniczona
jest ziarnistością filmu. W praktyce powiększenie
osiągane z małoobrazkowego negatywu w rozmiarze 60x90 cm traci mocno na jakości. Widoczne
staje się ziarno, wpływając na rozdzielczość kolorów, ostrość.
Wróćmy jednak do RAWów. Żeby pliki generowane przez nasza aparat mogły konkurować
z najwyższej klasy negatywami trzeba się trochę
potrudzić. Jeżeli jest taka możliwość to należy
ustawić aparat aby generował RAW’y i np. minimalne JPG. TYLKO pliki RAW odpowiednio przetworzone dadzą nam możliwość uzyskania jakości
obrazu porównywalnej i wyższej od zdjęć z najlepszego negatywu.
Musimy być świadomi że za jakością zdjęć z negatywu stoi armia inżynierów i długie lata doskonalenia technologii. Wywołany negatyw , włożony
do skanera printera jest skanowany i przetwarzany zgodnie z algorytmem stworzonym przez
producenta. (Warto być świadomym że printery
uśredniają wynik korekcji w oparciu o wszystkie
klatki w jednym pasku negatywu.)
Teraz aby uzyskać najwyższą jakość trzeba spełnić kilka warunków więcej.
• aparat musi mieć możliwość generowania
RAWÓW i powinny one być uruchomione
• optyka i filtry założone na obiektywach muszą być nienagannie czyste i możliwie najwyższej jakości
• ustawienia aparatu powinny wspomagać
podwyższenie jakości - nasycenie barwne,
ostrość, odszumiane itp
• zarejestrowane RAWy powinny być przetwarzane w oryginalnym, producenckim oprogramowaniu np. Canon Digital Photo Professional, Nikon Capture NX2. Nie polecam do
tego programów uniwersalnych.
• Nasze pliki powinniśmy powierzać laboratorium, które udostępnia testy do kalibracji i
według nich mamy ustawiony monitor
• Warto mieć bezpośredni kontakt z laborantem, który wykonuje odbitki z naszych plików, koniczne są konsultacje.

RAW może być mało podobny do tego co widzieliśmy na monitorze własnego komputera.
Dlatego warto zaznaczyć przy składaniu zlecenia żeby naszych plików nie poddawać działaniu
autokorekcji - pozostawić bez korekcji. UWAGA!
wymaga to skalibrowania monitora!

Wprawdzie nowoczesne printery mają potężne
skanery, których zadaniem jest doprowadzenie obrazu naszego pliku do doskonałości i przyznaję że
potrafią bardzo wiele. Jest jednak pewna zależność
która w znaczący sposób determinuje jakość naszych zdjęć. Założenie że wszystkie zdjęcia muszą
być kolorowe, odpowiednio kontrastowe i nasycone powoduje powoduje że wypracowany przez nas

W tym przypadku możliwości regulacji obrazu
w zakresie koloru poprzez zmianę charakterystyk
kanałów RGB, jasności, kontrastu i ostrości jest
dostępna na kilka sposobów.
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Wszystkie te warunki można spełnić we
współpracy z nami
Konwersja RAWów - ciąg dalszy
W obróbce plików CR2 zatrzymaliśmy się przy
kompensacji świateł i cieni. Kolejny parametr moż-

liwy do regulacji to ekspozycja. (jasność- brightness)
Niestety nie wszystko co zrobi nasz aparat będzie idealnie naświetlone. Czasami konieczne będzie skorygowanie tego parametru.

Jest jeszcze jeden parametr mający bezpośredni wpływ na jakość obrazu naszego pliku.
To kontrast - regulacja kontrastu obrazka
Wszystkie cztery parametry - Highlight - światła,
Shadow - cienie, Brightness - jasność i Contrast kontrast stanowią zespół do dostrajania czytelności obrazu.
Omówiłem funkcje zakładki „RAW” teraz kolej
na zakładkę „RGB”

- sposób 1 zmiana krzywych. Jest to najtrudniejsza i najbardziej kapryśna i czasochłonna
metoda zmiany parametrów RGB - nie polecam
© Dariusz Pawłowski
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- chyba że do zabawy, kreacji artystycznej naszego pliku. Choć w kwestii samych „krzywych RGB” jest
możliwość poprawienia nasycenia kolorów. Odpowiednio R - czerwieni, G - zieleni, B - Niebieskości. Używając zaczepów: lewego bądź prawego możemy zwiększać lub zmniejszać nasycenie każdego kanału.

PDF tylko do użytku niekomercyjnego

Dla przykładu posłużę się przykładem pracy na kanale B (niebieskim)

Pierwszy przykład to standardowe ustawienia RGB - w użyciu kanał „B” (min: 0 max :255)
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Drugi to skrócenie charakterystyki o 30 punktów - (min: 0 max: 225) niebieskości stają się bardziej
intensywne. Błękit nieba przybiera na sile, cienie tracą ciepłe (żółte kolory).
W kolejnym przykładzie pokaże jak zmienia się kolorystyka zdjęcia w zależności od parametrów kana-

że zawsze możemyprzywróć wsztko jednym kliknieciem powrotu nad panelem RGB

•

- sposób 2 regulacja jasności i kontrastu.
Ta metoda jest w pewnym sensie powtórzeniem
możliwości zawartych w panelu RAW, jednakże
jest prostsza ale i bardziej uboga w możliwości.
Wersja 3.9.2 programu Digital Photo Professional zawiera komplet narzedzi do zmiany jasności, kontrastu dla całości obrazu (panel RAW)
jak i szczegółowej regulacji jasności, kontrastu,
jasnych partii obrazu (highlight) oraz ciemnych
parti obrazu (shadow) i tego radzę używać.

dostosowania balansu bieli w zakładce RAW.
Jest to w zasadzie trzecia możliwość regulacji po temperaturze barwowej i panelu RGB
SATURATION - nasycenie ustawione standardowo na 100 podlega regulacji od „0”
do”200” - również jest powieleniem ustawień
z zakładki RAW - tu jednak uwaga:
w
zakładce RAW nasycenie (saturation) jest
przeniesieniem ustawień z aparatu - tak jak
mamy w aparacie tak tu się pokaże.
Jak
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- Ostatni panel na dole to regulacja odcienia,
nasycenia oraz ostrości

Ustawienia dostępne w tym panelu również się
w części powielają z zakładką RAW ale jest tu kilka spraw do omówienia.
• HUE -odcień, tonacja - służy do regulacji kolorów pliku ale w specyficzny sposób. Obraz
może być „cieplejszy” bądź „zimniejszy” Wydaje mi się że przydać się to może w razie
kłopotów z dostrojeniem kolorów za pomocą
www.frontierolech.pl
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•

widać mamy tu (RAW) ustawienia color tone
(HUE) czyli odcień i Saturation - nasycenie
SHARPNESS - ostrość regulowana może być
zarówno w zakładce RAW jak i w zakładce
RGB. Prościej jest dokonać regulacji ostrości
w zakładce RGB ale zakładka RAW daje (znowu) większe możliwości.
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•

Po rozwinięciu zakładki Sharpness mamy trzy
opcje do obsługi. Każda z nich reguluje inny
parametr ostrości. Jest to wyśmienite narzędzie umożliwiające regulację tzw. hypertonów. W praktyce daje to możliwość odzyskania większej ilości szczegółów w plikach
o wysokiej czułości. Zdjęcia naświetlane w
trudnych warunkach oświetleniowych, przy
czułości ISO 800 i wyższej (dla Canon’a 5 D
MarkII) wykazują specyficzną zależność. Im
wyższa czułość tym ilość szczegółów w detalach - większe rozmycie. Przykładowo cegły
muru, czy trawa w lesie. Poniżej przykłady:

ustawienia „1:8:1” dają najsilniejszy efekt wyostrzania rozmytych szczegółów. W tych ustawienaich kluczowy jest parametr pierwszy „strength”to
właśnie ten parametr reguluje wartość hypertonów, czyli biało czarnej kreski powstającej na krawędziach - podwyższa to wrażenie ostrości ale jest
dość niebezpieczne. Radzę używać tego parametru
ostrożnie i używać tylko przy 100 % powiększenia
zdjęcia. Przykład takiego przesadnego wzmocnienia
efektu hypertonu - poniżej.

Pod zdjęciem stan zakładki „unsharp mask”
Przykład pierwszy: ISO 3200 zakładka UNSHARP
MASK wyłączona
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Jak widać ostrość pogorszyła się znacznie, gałązki
mają wyraźny, biały kontur.

Przykład drugi: ISO 3200 zakładka UNSHAPRP
MASK włączona, poniżej ustwienia tej zakładki
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Oprogramowanie Digital Photo Professional jest często modyfikowane przez producenta. Dlatego warto
aktualizować swoją wersję do najnowszej.
Po adresem www.canon.pl/Support/
Consumer_Products/product_ranges/cameras/eos/
index.aspx pod tym adresem wybieramy nasz model
aparatu, przełączamy się na zakładkę „downloads”,
wybieramy oprogramowanie do aktualizacji. DPP
nanowszą wersję. Następnie - po ściągnięciu pliku
uruchamiamy instalację. Uwaga! Aktualizacja jest
możliwa do zainstalowania tylko w przypadku wcześniejszej wersji DPP zainstalowanej z dołączonej do
aparatu płyty z oprogramowaniem.
W chwili gdy pisze ten tekst najnowsza wersja
DPP ma oznaczenie : Digital Photo Professional
3.13.0.1
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Pliki RAW i ich konwersja (DPP Canon’a)
Aktualizacje poprawiają działanie i skuteczność
programu. Zakres poprawek i nowych funkcji opisany jest w opisie aktualnej wersji DPP.
Jeśli używamy innych aplikacji Canona jak np.
Canon Picture Editor, czy ZOOM Browser lub inne ,
dołączone do aparatu programy warto sprawdzać i
aktualizować. Pamiętajmy, że producent w aktualizacjach poprawia jakość wykonywanych naszym
aparatem zdjęć. Z pewnością o wielu poprawkach
oficjalnie nie ma
mowy ale jeśli śledzimy zmiany w
kolejnych wersjach
to można zauważyć nie opisywane oficjalnie, choć
istotne zmiany w
przetwarzaniu Rawów.
Przykład:
jedna z wcześniejszych wersji DPP
w wyraźny sposób
poprawiła odszumianie
„wysokoczułych” plików. W
opisie nie było o
tym ani słowa mowy.
Polecam Państwa uwadze śledzenie najnowszych
wersji i aktualizowanie zainstalowanych składników
oprogramowania Canona.
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Wracając do DPP W najnowszych wersjach pro-
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gramu jest czwarta zakładka w palecie narzędzi.
obok „Raw”, „RGB”, „NR/ALO” jest jeszcze „Lens”
W powyższych rozważaniach omawiałem zakładki
„Raw” oraz „RGB”
Teraz zajmę się zakładką „NR/ALO” Jest to narzędzie do odszumiania, zawiera też możliwość automatycznego poprawienia ekspozycji, domyślnie jest
nieaktywne i takie radzę pozostawić. Oczywiście
warto spróbować jak to działa ale jeśli wcześniej,

w Rawach ustaliliśmy nasze wartości ekspozycji to
poprawianie ich w automacie nie ma moim zdaniem
sensu.
Na powyższym obrazku widać panel podglądu
procesu odszumiania. Program rozpoznaje czy przetwarzamy plik Raw czy JPG i uruchomi odpowiednią
sekcję. Po wyświetleniu panelu narzędzi klikamy
klawisz „NR PREVIEW” i wyświetla się okienko jak
powyżej. Krzyżykiem wybieramy miejsce do podglądu - trzeba chwilę poczekać aż system przetworzy
powiększenie obrazu. W każdej chwili łapiąc myszka
za obraz w okienku możemy dowolnie dopasować
zawartość okienka podglądu, czekając za każdym
razem aż się „wyostrzy”. Po dobraniu akceptowalnej
wartości redukcji szumów potwierdzamy działanie,
po chwili mamy odszumiony nasz plik. DPP ułatwia
zadanie, sugerując wartości dwóch składowych,
zazwyczaj wystarczy potwierdzić (można tez bez
otwierania okienka kliknąc „APPLY” i zadane wartości odszumiania zostaną dodane do obrabianego
zdjęcia. W przypadku plików JPG sugerowane wartości redukcji szumów są widoczne w części RAW i
trzeba ręcznie wprowadzić je w sekcji JPG i powierdzić „APPLY” Warto pamietać że aktualizacje DPP
zawierają poprawki, o których producent nie pisze.
Wspomniałem wyżej o tym, że jedna z kolejnych
aktualizacji DPP w wyraźny sposób poprawiła odszumianie plików o wysokiej czułości.
W dalszym ciągu zajmiemy się kadrowaniem,
plamkowaniem, i innymi funkcjami.
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Program DPP zawiera wiele narzędzi właściwych
dla programów graficznych. Wśród nich są: Kadrowanie, plamkowanie, zmiana nazwy - pojedyńczo
i grupowo, szybką edycję itd. Wszystkie te funkcje
zgrupowane są zakładce TOOLS
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Teraz zajmiemy się zawartością tej zakładki.
Jako pierwsza od góry jest funkcja Start Quick
check tool. Jest
to prosty edytor
umożliwiający
sprawdzenie informacji
o pliku, użytego
- użytych punktów AF, nadania
zdjęciu
oznaczenia 0d 1 do
5. Można też
plik
odwrócić
w lewo bądź w
prawo lub odznaczyć do usunięcia.
Jako że niemal
wszystkie te funkcje
dostępne
są w edytorze
głównym przydatność
tego
narzędzia określam jako mało
użyteczne.
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Kolejna jest funkcja
Trimming/angle adjustment tool
Ta zakładka daje możliwość kadrowania. Dostępne jest wiele proporcji ustawionych wstępnie, jest
także możliwość
kadrowania
w dowolnej
proporcji,
także w kółku.
Przydatną cechą
kadrowania
jest to że
utrzymuje
on kadr w
ramach obrazu nawet
jeśli odchy
obrazu
od
osi.
Istotne
jest że kadrowanie
odbywa się
bez zmiany
wielkości obrazu, to znaczy kadrowany obraz
zawsze będzie mniejszy od pliku
oryginalnego.
Można
porównać
tą
funkcję
z
cieciem
zdjęcia przy
użyciu
nożyczek, noża
lub gilotynki
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Następna funkcja
dostępna w
tej zakładce
to: Stamp
Tool - ciekawa funkcja
zbliżona w swym
działaniu
do pieczątki
w słynnym
Photoshopie.
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Zaczynając od góry panelu znajdziemy klawisz
aktywujący dodanie danych zawierających informacje o pyłkach kurzy na matrycy naszego aparatu.
(sposób pozyskania tych danych opisany jest w instrukcji aparatu) Jeśli te dane mamy zarejestrowane w aparacie, w zasadzie nie musimy nic więcej
robić tylko zatwierdzić pobranie tych danych i gotowe - ślady pyłków w naszym zdjęciu znikną. Jest
jednak jeden problem pyłki i wszelkie inne zanieczyszczenia matrycy rzadko trzymają się w jednym
miejscu. Nawet po wyczyszczeniu matrycy aparatu znikają uporczywe kropki to mogą się pojawić
mikroskopijne, ruchome de facto kropki. Jedynym
wyjściem jest użycie funkcji Stamp Tool

Poniżej zajmiemy się tym jak użyć
tej bardzo przydatnej funkcji.
Pierwszym warunkiem jest wyświetlenie zdjęcia na całym ekranie w powiększeniu 100%. Narzędzie jest dostępne w dwóch odmianach jako
BRUSH - pędzel, drugi PENCIL ołówek. Sposób postępowania jest
prosty: wybieramy rozmiar RADIUS
- średnicę narzędzia i przy użyciu klawisza „alt” na klawiaturze komputera
oraz jednoczesnym naciśnięciu lewego
klawisza myszki (pojawia sie krzyżyk)
przesuwamy krzyżyk zatrzymany na
części obrazu podobnym do korygowanego tła, nad pyłek i klikamy jeszcze raz (już nie trzymając klawisza
alt) Jeśli wielkość narzędzia dobrana
jest prawidłowo pyłek znika zasłonięty
skopiowanym tłem.
Na przykładzie obok plamka wskazana strzałką ma ok 0,03 mm wielkości, t co widać to 100% powiększenie
z matrycy 21 mega pikselowej Canona EOS 5D MARK II. Przy maksymalny
powiększeniu pliku rozmiar poziomy
sięga niemal 2 m gdzie w rzeczywistości matryca ma wymiar ok 36 mm
- powiększenie rzędu 55x.
Klawisz Select Copy Source to to
samo co przytrzymanie klawisza „alt”
a „haczyk” Fix Copy Source position blokuje miejsce próbkowania
tła - zachowując kąt i odległość kopiowanego tła.
Klawisze REPAIR DARK oraz REPAIR LIGHT służą do zmiany podstawy korygowanego obrazu. Dark dla
ciemnych obszarów - poprawia np jasne plamki na
ciemnym tle, Light przeciwnie, redukuje ciemniejsze plamki na jasnym tle. Dla przykładu zdjęcie pogodnego nieba to dla tych narzędzi LIGHT - jasny.
Kolejną, ciekawą funkcją jest RENAME TOOL.
Funkcja ta pozwala zmienić nazwę jednego bądź
wielu plików. Do dyspozycji mamy zamianę nazwy,
dodanie (np.) daty wykonania zdjęcia, imię i nazwisko autora i nr kolejny. Wszystkie te dane można
dowolnie przestawiać dodawać lub usuwać. W rezultacie szybko możemy nadać plikowi unikalną nazwę. Poniżej przykładowa nazwa zawierająca maksymalną ilość wpisów:
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