
Senzor fotoaparata se osvetli s svetlobo, ki jo dojememo kot risbo - odtis.

ena fotka s ful različnim barvnim spektrom

Kako nastane fotografija

(c) Matjaž Rušt



Koli#ino svetlobe, ki pade na senzor dolo#imo s tremi faktorji:

odprtost zaslonke
hitrost zaklopa zaslonke
svetlobna ob#utljivost senzorja (ISO)(c) Matja! Ru"t



Zaslonka - naprava v objektivu, ki omogoča odpiranje in zapiranje zaslonske 
odprtine. Zaslonka uravnava količino svetlobe, ki jo prepusti objektiv, povečuje in 
zmanjšuje globinsko ostrino. 

Osnova fotografije je zaslonka - globinska ostrina.



Bolj ko je odprta zaslonka (manjša številka), več svetlobe pade na 
senzor. Pri bolj odprti zaslonki dosežemo majhno globinsko ostrino - 
objekt fotografiranja izvzamemo iz okolice.

Bolj ko je zaprta zaslonka (večja številka), manj svetlobe pade na 
senzor. Pri bolj zaprti zaslonki dosežemo večjo globinsko ostrino - objekt 
fotografiranja ni izvzet iz okolice.
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f/2.0 
Odprta zaslonka, ograja je bolj ostra in 
izvzeta iz ozadja.

f/22.0 
Zaprta zaslonka, ograja in ozadje sta 
približno enako ostra, ograja ni izvzeta iz 
ozadja.



Hitrost zaklopa

1/500 s



Primeri razli!nih hitrosti zaklopa

1/750 s 1/250 s 1/125 s

1/30 1/10 s 1s

$e uporabimo po!asno zapiranje zaslonke (dalj"i #as zaklopa), bo objekt fotografiranja 
zabrisan, s tem lahko povdarimo njegovo gibanje. Neprijeten rezultat uporabe dalj"ega 
!asa zaklopa je lahko tudi neostra fotografija.



10s, f/4.0, ISO 2500

Svetlobna občutljivost senzorja (ISO)

(c) Matjaž Rušt
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Manj!a ISO vrednost

- manj"a ob!utljivost senzorja na svetlobo 
- manj vidnega "uma na fotografiji 
- bolj kakovosten zapis fotografije (ve!

mo#nosti v postprodukciji)

Vi!ja ISO vrednost

- ve!ja ob!utljivost senzorja na svetlobo 
- ve! vidnega "uma na fotografiji 
- manj kakovosten zapis fotografije (manj 

mo#nosti v postprodukciji)



S kombinacijo odprtosti zaslonke, hitrosti zaklopa zaslonke in svetlobne 
občutljivosti senzorja posnamemo fotografijo (s fotoaparatom).



Fotoaparat je orodje

Razli!ni fotoaparati nam omogo!ajo razli#en pristop do dela, do#ivljanja 
in tudi kon!na fotografija je razli!na.

Izbira fotoaparata naj bo odvisna od tega kaj radi fotografiramo in kaj s 
fotografijo #elimo narediti.



- digitalni fotoaparat Canon 5D
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- analogni fotoaparat malega (35mm) formata Yashica T5
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- analogni fotoaparat srednjega formata Yashica 124G
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- telefon iPhone 5

(c) Matja! Ru"t



Telefon - fotoaparat
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- veliko formatna kamera Sinar
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- veliko znanja je #e v fotoaparatu  
- tehni!no je la#ja od analogne 
- posneto fotografijo v hipu vidimo na zaslonu (ritem 

fotografiranja s tem prekinjamo) 
- enostaven prenos, obdelava in shranjevanje fografij 
- tehnologija hitro napreduje, nas sili k nakupu novej"e 

opreme in pod vpra"aj postavlja obstojnost digitalnih 
arhivov

Digitalna fotografija 

veliko znanja je #e v fotoaparatu  
tehni!no je la#ja od analogne 
posneto fotografijo v hipu vidimo na zaslonu (ritem 

Digitalna fotografija 

fotografiranja s tem prekinjamo) 
enostaven prenos, obdelava in shranjevanje fografij 
tehnologija hitro napreduje, nas sili k nakupu novej
opreme in pod vpra"aj postavlja obstojnost digitalnih 
arhivov

e v fotoaparatu  
ja od analogne 

posneto fotografijo v hipu vidimo na zaslonu (ritem 
fotografiranja s tem prekinjamo) 
enostaven prenos, obdelava in shranjevanje fografij 
tehnologija hitro napreduje, nas sili k nakupu novej"e 

aj postavlja obstojnost digitalnih 



Prednosti in slabosti fotografiranja s telefonom

Prednosti: 
- telefon je manj"i in la#ji od fotoaparata, vedno ga imamo pri sebi 
- nezahtevna in enostavna uporaba 
- mo#nost hitre objave fotografije 
- okolica nas dostikrat ne jemlje resno, ko fotografiramo s 

telefonom

Slabosti: 
- tehni!na omejenost nadzora pri fotografiranju 
- ni mo#nosti menjave objektivov (zoom) 
- tehni!no manj kakovostni zapis fotografije kot pri fotoaparatu 

(majhen senzor, slab"i zapis fotografije v zelo svetlih ali temnih 
situacijah)

Prednosti in slabosti fotografiranja s telefonom



Kaj je dobro vedeti

- veliko število megapixlov še ne pomeni, da je kamera dobra, pripomore pa k 
boljšemu zoomu, saj ohranja detajle pri povečavi (telefoni imajo fiksni 
objektiv in funkcija zoom pomeni samo povečava fotografije) 
  

- večji kot je senzor kamere (večja površina), več svetlobe lahko zajame 

- velikost posameznega pixla oz. velikost posameznega fotodetektorja v 
senzorju je zelo pomembna (večji kot je, več svetlobe lahko zajame, boljša 
kvaliteta fotografij v slabših svetlobnih pogojih) 

- Sony in Samsung dajeta povdarek na številu megapixlov, Nokia in Apple 
skušati držati ravnovesje, HTC pa povdarja velikost pixla



iPhone, Camera+, Snapseed, Instagram



Kaj naredimo s fotografijo, ko jo posnamemo?

- pošljemo prijatelju/prijateljici
- objavimo na enem izmed socialnih omrežjih
- objavimo na osebni ali službeni spletni strani
- nič



Postopek objave fotografije

- iz fotoaprata ali telefona fotografijo prenesemo na računalnik in s pomočjo 
programa, npr. Photos (MAC) ali XnView (PC), pripravimo za objavo 

- objavimo jo lahko na Facebooku, Flickerju, osebni/službeni spletni strani



Organiziranje izbora in enostavne obdelave 
fotografij s programom XnView

Download: http://www.xnview.com/en/xnview/#downloads



Ko odpremo program, se postavimo v imenik/folder, ki vsebuje naše fotografije.



Z dvoklikom na fotografijo se nam ta odpre čez celotni zaslon, s tipko ESC pa jo 
zapremo in se vrnemo v spodnji pogled.



S klikom na povezvo Slika - Nastavi - Svetlost/Kontrast, lahko popravimo osnovni 
izgled fotografije, ki dostikrat zadostuje.

V zavihku Slika - Nastavi nam program ponuja še nekater druge možnosti, kot so urejanje svetlih in 
temnih delov fotografije, fotografiji lahko spremenimo velikost, jo pretvorimo v črno-belo, itd.



Z drsnikom nastavimo svetlost in kontrast.



Ko smo zadovoljni s spremembami, kliknemo Vredu, program nas vpraša, če želimo 
datoteko prepisati ali jo shraniti kot kopijo in obdržati originalno fotografijo.



Izbrano fotografijo, ki bi jo želeli vključiti v naš izbor, lahko z desnim klikom označimo s 
številkami od 0 do 5 ali z barvami. Na ta način si bomo iz vseh fotografij izbrali tiste, ki ji 
želimo objaviti. 
Desni klik na fotografijo - Rating & Colour Label



Ko končamo z izbiranjem fotografij, želimo, da se iz vseh fotografij izbrane pokažejo 
ločeno, s tem lažje vidimo kaj smo izbrali. Z različnimi oznakami od 0 do 5 lahko naredimo 
več izborov. 
Pogled - Razvrsti po - Rating



Izbrane fotografije so na začetku.



Izbrane fotografije lahko označimo in jih skopiramo v nov imenik, ki ga poimenujemo Izbor. 
S tem fotografije ločimo tudi izven programa in si jih tako pripravimo, da jih delimo naprej 
(FB, Flickr, mail, …)

Desni klik na izbrane fotografije - Kopiraj v …



… kopiraj.



Fotografije se nahajo na lokaciji, ki smo jo izbrali/v imeniku Izbor. 



Flickr 

- uporabljamo ga lahko kot na" arhiv
- fotografije so na voljo v visoki resoluciji in tako primerne za nadaljno objavo
- enostavno organiziranje v albume, ki imajo mo#nost vnosa opisa 
- enostavna delitev fotografij ali celotnih albumov 
- primer objave na Flickerju



Izbrane fotografije uploadamo na Facebook, pri tem bodite pozorni: 

- da v opis fotografije napi"emo kdo, kje, kaj, kdaj in zakaj (npr. V torek, 10.5.2016, 
je v Okoljskem centru potekala 2-dnevna delavnica z naslovom Osnove vizualne 
govorice. Udele#enci so spoznali osnove teorije in  

- ji dodamo lokacijo nastanka (check-in, where was this photo taken?) 
- po mo#nosti fotografij dodamo osebe, ki so na njej (tagamo) 
- jih uredimo v albume

Zakaj Facebook? 

- je najbolj priljubljeno in raz"irjeno 
socialno omre#je in z na"imi 
objavami lahko dose#emo veliko 
populacijo



Instagram
- je lahko zanimiv za podjetje ali organizacijo 
- sledilci na Instagramu so bolj zvesti od sledilcev na Facebooku  
- z Instagramom si lahko podjetje ali organizacija gradi zaupanje in “osebnost” - 

npr. fotografije ozadja dogodkov, osebja, “behind the scene”
- sledilcem podamo ve#
- raziskave so pokazale, da je okoli 37% uporabnikov Instagrama starih med 25 

in 35, je idealno orodje kako dose!i to starostno populacijo
- lahko ga uporabljamo kot brezpla#no orodje za samopromocijo
- pri objavi fotografij dodamo opis, ki je lahko tudi bolj oseben, odvisno od tega 

kak"no podobo si #elimo ustvariti, ji dodamo hashtage (#ljubljana, #ngo 
#imeva"egapodjetja, #imedogodka) - s tem udele#enci istega dogodka la!je
pridejo do fotografij, ki so na nanj vezane



Objava na va"i osebni ali slu#beni spletni strani

(c) Matja! Ru"t


