
    

Φωτογραφική ΟμάδαΦωτογραφική Ομάδα  
«Πολύμορφο»«Πολύμορφο»

33ηη Παρουσίαση:  Παρουσίαση: 
Επεξεργασία, Παρουσίαση, Επεξεργασία, Παρουσίαση, 
Αποθήκευση ΦωτογραφιώνΑποθήκευση Φωτογραφιών

Πάτρα, Δεκέμβρης 2010



  

ΣύνοψηΣύνοψη

Παρουσίαση 1η: Παρουσίαση 1η: 
Βασικοί κανόνες αισθητικής στη φωτογραφία. Βασικοί κανόνες αισθητικής στη φωτογραφία. 
Παρουσίαση 2η:Παρουσίαση 2η:
Τεχνικές Δημιουργικής Φωτογράφησης. Τεχνικές Δημιουργικής Φωτογράφησης. 
Γνωριμία με τις σύγχρονες φωτογραφικές Γνωριμία με τις σύγχρονες φωτογραφικές 
μηχανές.μηχανές.
Παρουσίαση 3η:Παρουσίαση 3η:
Τεχνικές επεξεργασίας/ολοκλήρωσης Τεχνικές επεξεργασίας/ολοκλήρωσης 
φωτογραφιών. Δημιουργία ηλεκτρονικών φωτογραφιών. Δημιουργία ηλεκτρονικών 
άλμπουμ φωτογραφιών, ανάρτηση στο διαδίκτυο.άλμπουμ φωτογραφιών, ανάρτηση στο διαδίκτυο.



  

Η μία εντολήΗ μία εντολή

 Όσο λιγότερη επεξεργασία έχει μια Όσο λιγότερη επεξεργασία έχει μια 
φωτογραφία τόσο καλύτερη είναι!φωτογραφία τόσο καλύτερη είναι!

 Όσο λιγότερη επεξεργασία χρειάζεται μια Όσο λιγότερη επεξεργασία χρειάζεται μια 
φωτογραφία, τόσο καλύτερη θα είναι.φωτογραφία, τόσο καλύτερη θα είναι.

 Ότι αλλαγές κάνετε στο αρχικό αρχείο της Ότι αλλαγές κάνετε στο αρχικό αρχείο της 
φωτογραφίες πρέπει να είναι αδιόρατες, σε φωτογραφίες πρέπει να είναι αδιόρατες, σε 
μικρά βήματα και επαναλαμβανόμενες.μικρά βήματα και επαναλαμβανόμενες.



  

Παράδειγμα ΙΠαράδειγμα Ι



  

Παράδειγμα ΙΙΠαράδειγμα ΙΙ



  

Παράδειγμα ΙΙΙΠαράδειγμα ΙΙΙ



  

Παράδειγμα ΙΠαράδειγμα ΙVV



  

Παράδειγμα Παράδειγμα VV



  

Παράδειγμα Παράδειγμα VIVI



  

Εν τέλει…Εν τέλει…



  

ΕργαλείαΕργαλεία

 Nikon View NXNikon View NX
 LightRoomLightRoom
 Photoshop (Bridge)Photoshop (Bridge)
 ACDseeACDsee
 PicassaPicassa



  

Τύποι ΑρχείωνΤύποι Αρχείων

 RAWRAW
 TIFFTIFF
 JPEGJPEG



  

ΒήματαΒήματα

1.1. Εισαγωγή φωτογραφιών από τη μηχανή στον Εισαγωγή φωτογραφιών από τη μηχανή στον 
υπολογιστήυπολογιστή

2.2. Αποθήκευση πρωτότυπων αρχείωνΑποθήκευση πρωτότυπων αρχείων
3.3. Αξιολόγηση φωτογραφιώνΑξιολόγηση φωτογραφιών
4.4. ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία

 ΒασικήΒασική
 ΠροχωρημένηΠροχωρημένη
 ΣυνθέσειςΣυνθέσεις

1.1. Οργάνωση υλικού Οργάνωση υλικού (tags)(tags)
2.2. Παρουσίαση κολάζ, Παρουσίαση κολάζ, slideshowslideshow
3.3. Ανέβασμα φωτογραφιών στο Ανέβασμα φωτογραφιών στο internet.internet.



  

ΣύνοψηΣύνοψη

Παρουσίαση 1η: Παρουσίαση 1η: 
Βασικοί κανόνες αισθητικής στη φωτογραφία. Βασικοί κανόνες αισθητικής στη φωτογραφία. 
Παρουσίαση 2η:Παρουσίαση 2η:
Τεχνικές Δημιουργικής Φωτογράφησης. Τεχνικές Δημιουργικής Φωτογράφησης. 
Γνωριμία με τις σύγχρονες φωτογραφικές Γνωριμία με τις σύγχρονες φωτογραφικές 
μηχανές.μηχανές.
Παρουσίαση 3η:Παρουσίαση 3η:
Τεχνικές επεξεργασίας/ολοκλήρωσης Τεχνικές επεξεργασίας/ολοκλήρωσης 
φωτογραφιών. Δημιουργία ηλεκτρονικών φωτογραφιών. Δημιουργία ηλεκτρονικών 
άλμπουμ φωτογραφιών, ανάρτηση στο διαδίκτυοάλμπουμ φωτογραφιών, ανάρτηση στο διαδίκτυο..



  

Συνεχίζουμε;Συνεχίζουμε;

 Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας;Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας;
 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε επιτυχημένες τις Σε ποιο βαθμό θεωρείτε επιτυχημένες τις 

συναντήσεις μας;συναντήσεις μας;
 Πως συνεχίζουμε;Πως συνεχίζουμε;

 Στόχος Στόχος 
 ΆμεσαΆμεσα
 ΜεσοπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμα

 Ποιοι συμμετέχουν;Ποιοι συμμετέχουν;
 Ένα μικρό Ένα μικρό projectproject

 Επόμενη συνάντησηΕπόμενη συνάντηση
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