
HOGYAN JAVÍTSUK FEL 
FOTÓINKAT? 

Mindenki szép képet szeretne készíteni. Ehhez azonban sok minden szükséges, mint például a célnak meg-

felelő gép, objektív, technikai ismeretek, megfelelő fényviszonyok, tudatosság, meglátás, formaérzék, 

koncentráció és nem utolsósorban gyakorlat.

A tökéletes képeknek is szükségük van azonban némi utómunkára. A nem sikerült fotóinknak meg pláne...

Ha vannak olyan régebbi képeink, amelyek tetszenek, ked-
vesek számunkra, azonban nem hibátlanok, képszerkesz-
tő programmal javíthatunk rajtuk.
Nézzük meg néhány tipikus hiba korrigálását:

Ha nem sikerült pontos expozícióval 
fotóznunk
Előfordul, hogy nem elegendőek a fényviszonyok – esetleg 
nem rendelkezel nagy teljesítményű vakuval –, és alulex-
ponált, vagyis sötét lesz a kép. Ilyenkor a sötét színekben 
nem látszanak a részletek. Vagy túl sok fényt engedsz be, és 
túlexponálod a fotót. Ebben az esetben úgymond „kiégett” 
részek lesznek a képen, főleg a fehéren tűnnek el a részletek.
Nyissuk meg a képet a Photoshopban a Kép menüben, a Kor-
rekciók, majd a Szintek almenüben, és a megjelenő hisztog-
ramon húzzuk a nyilacskát úgy, hogy helyes legyen a kép. 
Ezzel a fekete, fehér és a szürke színeket állítjuk helyesre. 
Természetesen, hogy mindez működjön, be kell állíttatnunk 
szakemberrel a monitorunkon a színhelyességet.

Életlen a kép
Ha egy fotó teljesen életlen, nem tehetjük már sosem 
tökéletessé. Ha csak kicsit, akkor még segíthetünk rajta. 
Nyissuk meg a képet a Photoshopban. A Szűrők menüpon-
tot gördítsük le, majd az Élesítés, Életlen maszk almenü-
ben találjuk meg a kis nyilat, amellyel növelhetjük a kép 
élességét. Ezt úgy teszi a program, hogy a világosabb és 
a sötétebb képpontok kontrasztját megnöveli, így növelve 
számunkra az élességet. Ügyeljünk arra, hogy csak addig 
húzzuk a nyilacskát, ameddig a kép még megőrzi termé-
szetességét.

Ajánlott irodalom:
Carla Rose: Tanuljuk meg az Adobe Photoshop CS haszná-
latát 24 óra alatt
Sikos László: Adobe Photoshop zsebkönyv
Kelby, Scott: Photoshop Hogy hívják a kongói fényképészt? 

– Tekincsa Vakumba

    1. rész

26

FOTÓSULI

Emil_200812.indb   26Emil_200812.indb   26 2008.12.01.   16:45:192008.12.01.   16:45:19




