FOTOGRAFIE - ZAČÍNÁME S DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIÍ
Pro koho je kurs určen:
Kurs je určen pro mírně pokročilé uživatele počítačů a fotoaparátů, kteří nemají žádnou
zkušenost s počítačovou grafikou.
Kromě základů používání nejjednodušších grafických editorů při úpravě fotografií se účastníci
kursu seznámí se základy fotografické tvorby a kompozice obrazu a také s fotografováním
nejrůznějších žánrů od krajiny až po portrét.
Povinné minimum znalostí představuje kurs Počítač 2 - Pokračujeme s počítačem nebo
zkušenosti s prací na počítači srovnatelné s obsahem kursů Počítač 1 a 2.

Po absolvování tohoto kursu budete umět udělat „dobrou“ fotografii a také:










co je barevný model RGB a barevný model CMYK
co je barevná realita vnímaná naším okem a co se s barvou stane v počítači
ukládat si fotografie do vlastních složek a archívů na počítači
rozlišit různé typy obrazových souborů – JPG, BMP, TIFF, GIF, PNG a další
zmenšit fotografii na účelnou velikost a uložit ji jako miniaturu
rozlišit, kdy uložit obrázek ve formátu ztrátové komprese JPG a kdy to není vhodné
udělat rychlý snímek aktuální obrazovky a všeho, co je na ní vidět
přidat do snímku obrazovky vlastní úpravy - šipky, zvýraznění a komentáře
jednoduchým způsobem upravit obrázek nebo fotografii ve svém počítači:
 zmenšit obrázek
 uložit obrázek v jiném typu (grafickém formátu)
 opatřit obrázek dalšími prvky - šipkami, komentáři apod.
 pracovat s fotografií a upravovat její některé nedostatky - pihu, skvrnu, červené oči
 pracovat s popředím, s pozadím a s průhledností
 budete překvapeni, co vše lze zviditelnit a zachránit u podexponované fotografie
 připravit fotografie ve vhodném formátu a velikosti pro internet (například k použití
na vlastních internetových stránkách nebo k odeslání e-mailem)
 s pomocí jednoduchého programu Malování se naučíte pár kouzel s průhledností

Něco málo si řekneme také o profesionálních designérských programech typu Photoshop,
Corel Draw, Zoner Photo Studio a GIMP.
Zejména GIMP, který je legálně zdarma, vás může překvapit tím, co umí. Tomuto programu
je věnován samostatný kurs.

Digitální fotografie

