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 Je to graf, který nám umožňuje rychle posoudit, zda je fotografie v pořádku, nebo zda
při focení nebyla chybně nastavena doba expozice.
 Používáme ho při úpravách fotografií.
 Na vodorovné ose má škálu odstínů od černé do bílé.
 Sloupce nad jednotlivými odstíny dosahují výšky úměrné počtu bodů v obrázku právě
s tímto odstínem.
 Snažíme se docílit toho, aby byl histogram vyrovnaný a sahal od jednoho konce až po
druhý.
 Podexponované
fotografii budou
chybět světlé
body (vpravo).
 Přeexponované
fotografii budou
chybět tmavé
body (vlevo).
 S histogramem
pracuje
o Práh
o Úrovně
o Křivky
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Práh
 Práh převede obraz do černé a bílé barvy.
 Intervalem na histogramu ovlivňujete podíl obou barev.
 Používá se pro tvorbu černobílých obrázků, vhodným nastavením lze použít i jako
výběr pro alfa kanál (průhlednost) podobných barev.
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Úrovně
 Úprava jasu a kontrastu, tentokrát s více možnostmi:
Posuvníky

 Posuvníky můžeme ovlivnit stíny, střední tóny a světla.
 Často se „roztahuje“ histogram tak, že levý a pravý posuvník se nastaví na místo, kde
začínají stíny a končí jasy, střední tóny se pak upravují ručně pro optimální kontrast.
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Kapátko

 Užitečné je kapátko, které funguje podobně jako posuvníky.
 Kapátka jsou tři:
o Pro černý bod
o Pro šedý bod
o Pro bílý bod
 Kapátkem pro černý bod kliknu v obrázku na nejtmavší místo, kapátkem pro bílý na
nejsvětlejší bod.
 Šedá barva má také vlastní kapátko, ale rychlejší je zkoušení nastavení posuvníkem,
než hledání správného místa, kam kliknout.

Obrázek po úpravě kapátkem
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Křivky
 Nejkomplexnější nástroj pro změnu jasu a kontrastu.
 Změny barevnosti můžou být prováděny na více úrovních než jen u stínů, středních
tónů a světel.
 Úpravu křivky provádíme tažením za křivku na různých místech.
 Kliknutím na křivku přidáme tvarovací bod.
 Tyto úpravy jsou vhodné spíše pro profesionály, kteří mohou ovlivnit pouze ty úrovně,
které potřebují.
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