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Mis on pilditöötlus ja  mis pildi manipulatsioon? 
 
 
Mis on RAW fail 
- toorinfo 
- töötlusvõimalused 
- 16bit värvisügavus 
- lai värviruum / gamut 
- ühesuunaline liiklus 
 
 
Mis on värvihaldus 
- värviruumid, profiilid 
- peame ühtlustama erinevate seadmete arusaama värvist 
- värviruumide sünkroniseerimine (kaamera / monitor / konverter / lõppformaat) 
- mitte segamini ajada valge tasakaalu ja värviruumi 
- lihtne ja lollikindel töövoog sRGB 
 
 
Tarkvara valikud: 
- Kaamera valmistaja poolt pakutav programm (nt. Canon Photo Professional, 
Capture One Sonyle jt.) 
- Tasuline profiprogramm (nt. Adobe Lighroom) 
- Tasuta kolmanda tootja programm (nt. RawTherapee) 
- Adobe Photoshop manipulatsioonideks ja kihiliseks töötluseks 
 
 
Töövoog: 
- salvesta failid arvutisse (kaardilugeja) 
- võimalusel tee dublikaat (lisakettad) 
- vali ja markeeri failid ja kustuta mittevajalik 
- asu tööle ainult valitud failidega 
- vii sisse maksimaalselt korrektsioone RAW-konverteris 
- konverdi valitud pilt lõppformaati (JPEG) 
- lihtsusta oma tööd 
- vajadusel tee kohe väiksem dublikaat erinevaks kasutuseks 
- vajadusel jätka töötlus Photoshopis 
- ära kustuta RAW faile! 
- näita oma pilte teistele õiges suuruses, formaadis ja värviruumis 
  



Töövoog RAW konverteris 
(esimesed kaks gruppi tööriistu on olemas kõikides sh. tasuta konverterites) 
 
 
WHITE BALANCE 
Mode/preset - valikvõimalused (nagu kaameras) 
Kelvin/Temperature - valge tasakaalu temperatuuriskaala 
Tint - lilla-rohelise skaala 
White point picker - pipett neutraalvalge või halli tooni määramiseks 
 
Exposure - ekspositsioon-säritus 
Contrast - kontrast 
Brightness - heledus/tumedus 
Saturation - värviküllastus 
Highlight - helendite päästmine 
Shadow - tumendite päästmine 
Crop - pildi kadreerimine 
Rotate - pildi keeramine 
Sharpen - teravustamine 
 
Clarity - kesktoonide kontrast (nutikam kui contrast) 
Vibrance - vähem värviliste toonide saturation (nutikam viis) 
Vignetting - objektiivi vinjeti simuleerimine 
Histogram / levels / curves - pildi matemaatiline väljendus ja seotud tööriistad 
Sharpen - teravustamine 
 
 
PRESETID (või Styles) - ette antud erinevad seadete kombinatsioonid 
 
Copy - paste - Töötluse rakendamine kõikidele valitus piltidele 
Output / export - mis formaadis pildi sa toorinfost lood (soovitavalt JPEG fail mis on 
sRGB värviruumis) 
 
 
LISAD (hea teada) 
Spot removal / clone - tolmu ja täppide eemaldus 
Lens või Lens correction - tarkvara eemaldab objektiivide moonutusi 
Transform / keystone - perspektiivimuudatused 
Noise reduction - müra vähendamine 
Film grain -filmi tera lisamine 
Moire - moire eemaldamine 
Black and White moodul - pildi mustvalgeks tegemine läbi värvikanalite 
  



KKK 
 
Ükski programm ei ava ega näita mu RAW faile 
 - pead laadima alla RAW-konverteri programmi. 
 
Ma ei näe arvutis oma raw failide eelvaateid - previewsid 
- Lae alla internetist vastav draiver, mis toetab sinu kaamera RAW failide näitamist 
sinu arvutis (tasuta) 
 
RAW-konverter ei näita ega ava mu RAW faile 
- Antud RAW-konverter on mõne teise kaamera failide jaoks. Kaamera on uuem kui 
antud konverter. Kontrolli, kas saad internetist uuenduse alla laadida. 
 
Pildi värvid on programmides erinevad 
- Proovi kogu töövoog viia sRGB värviruumi, kuna nii internet, lehitsemisprogrammid 
kui enamlevinud seadmed töötavad sRGB värviruumis. 


