
3 najväčšie
chyby

pri upravovaní svojích

fotiek

Robíte ich aj vy?



Začneme hneď zhurta. Toto je najväčšia chyba, ktorú robia aj
začiatočníci aj profíci.
 

Pracovať deštruktívne znamená že 
robíme zmenu na originálnej fotke. 

 
Čo sa s ňou stane, keď ju upravíme?... Zmení sa originál. 
 
Čo to pre nás znamená? Že sme stratili pôvodnú fotku, takže sa
nemáme ako vrátiť späť a úpravu odstrániť či zmeniť.

CHYBA Č. 1
Deštruktívne editovanie



Ako tomu predísť?
Deštruktívne editovanie

Zduplikujem si vrstvu a zmeny robím na tom duplikáte
Pracujem na samostatnej vrstve v programe
Ak mi to umožní program, pracujem s inteligenciou*

Ako to môžeme opraviť? 
 

Snažte sa mať vždy k
dispozícii originál tej fotky.

 
Ja osobne používam tri nedeštruktívne spôsoby:

*Inteligencia znamená že si program pamätá všetky zmeny, ktoré som urobil na tej fotke a viem
sa kedykoľvek vrátiť k tým zmenám, upraviť ich, znížiť intenzitu úpravy či úplne zrušiť úpravu. V
programoch sa takáto funkcia nazýva Smart Object.



Nie je fotka príliš tmavá?
Nie je príliš svetlá?
Sú farby dostatočne sýte? Prípadne nie sú až moc sýte?
Nachádza sa na fotke šum, ktorý treba odstrániť?
Netreba zaostriť fotku?
Netreba z nej niečo odstrániť?

Aj táto chyba môže narobiť veľa problémov. O čo ide?
 
Ide v podstate o to, že ešte pred tým, ako upravím
fotografiu, musím mať jasno v tom, čo budem
upravovať. Bez toho to nepôjde.
 
Musím sa pozrieť na fotku a položiť si pár otázok:

 

CHYBA Č. 2
Nepremyslím si, čo chcem upraviť



CHYBA Č. 2
Nepremyslím si, čo chcem upraviť

Niekto si možno povie, že čo sú toto za zbytočnosti... Zdá
sa to byť ako zbytočné, ale boli by ste prekvapený, koľko
začiatočníkov práve na takúto automatickú vec
zabúda.
 
A výsledok? Úprava vyzerá ešte horšie ako pred tým :)



Každý z nás má prah bolesti. Má ho každý aj pri upravovaní
fotiek? Nie vždy :)
 
Ale dobrá správa znie, že tento prah bolesti pri úprave fotiek sa
dá ľahko vytrénovať - je to ako sval.
 
Čiže, ako zistiť, či úprava je "tak akurát"?
Ja používam jednoduchú metódu - keď dokončím úpravu, na
chvíľku sa postavím a odídem od počítača. Moje oči so oddýchnu
a keď sa po chvíľke vrátim, vidím úpravu úplne v inom svetle.
 
Keď ma ako prvé napadne že to vyzerá príšerne ... idem ďalej
upravovať :) 

CHYBA Č. 3
Nevieme zistiť, kedy je úprava "tak akurát"



Ešte jeden tip:
MENEJ JE VIAC!

Nie naopak... preto sa snažte robiť menšie úpravy na viacerých častiach fotky.



Ďakujeme
za pozornosť.

Ak vás zaujíma úprava fotiek, retušovanie či
tvorba akejkoľvek grafiky, sledujte stránku:

www.phac.sk
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