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1. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 (základní workflow)

2. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 (organizace plochy v modulu Library)

3. díl - Úprava fotografií v Adobe Lightroom 2 (využití Přechodového filtru a Štětce)

4. díl - Porovnání kvality výstupů RAW z Lightroom a DPP

5. díl - Porovnání kvality mezi Lightroom 2, Lightroom 3 a DPP

Když 22. 10. 2009 oznámila firma Adobe uvedení nové betaverze programu Adobe Lightroom 3, hltavě jsem si 

přečetl, jaké přináší změny. Na Lightroom 2 jsem si velmi zvykl a správu fotek si teď bez něj nedovedu 

představit. Jedinou bolístkou byla kvalita výstupů, která byla nesrovnatelně horší než originální SW. Podařilo se 

technikům z Adobe vylepšit zpracování obrazu RAW?

Co bych chodil dlouho kolem horké kaše. Výstupy z Adobe Lightroom 3 jsou fantastické! V Beta verzi navíc 

chybí redukce šumu, na které vývojáři Adobe usilovně pracují. Podle výsledků současné verze se máme na co 

těšit. Když jsem přijal mimořádný termín pro přednášku o ptácích z útesů, nedocvaklo mi, že mám na přípravu 

celé přednášky jen 4 dny. Po otevření mého archivu v Lightroom na mě vykouklo skoro 2000 fotek z roku 2008 a 

2009. O tom, jak přednášky připravuji chystám v brzké době článek. To, že jsem v tak šibeničním termínu stihnul 

přednášku připravit, je z valné části zásluhou Adobe Lightroom 3. Za 4 dny jsem vyselektoval a z RAW 

zpracoval 170 fotografií. Mé obvyklé tempo max. 15 fotografií za víkend. Právě kvalita výstupů z nového 

Lightroomu mě přesvědčila, že můžu zpracovat všechny fotky jen v jednom programu a vyhnout se tak svému 

dosud složitému workflow, do nejž zapojuji 4 různé programy.

Na obrázcích níže můžete posoudit 3 Příklady převodu RAW do TIFF pomocí Canon Digital Photo Profesional 

(DPP), Adobe Lightroom 2 (LR 2) a Adobe Lightroom 3 (LR 3).

POSTUP:

1. varianta - převod pomocí programů do TIFF s vypnutým odšuměním, odstraněn jen chromatický šum

2. varianta - fotky odšuměné pomocí NeatImage

Příklad 1. - Vysoké ISO, kresba ve stínech

Pro první ukázku kvality výstupů jsem zvolil fotografii mloka. Předchozí verze Lightroom 2 měla problém 

zejména se kvalitou fotek s vyšším ISO. Z archivu jsem tedy vybral fotografii pořízenou na ISO 1250. Fotka 

pochází z letošní výpravy na Slovesnko s Ondrou Prosickým. Po setkání s mlokem vystřídala euforii mírná 

deprese. Jak vyfotit černého tvora v temném lese? Určitě by pomohlo využít full frame foťák, který zvládá vysoké 

ISO výtečně. Nic takového nevlastním, a tak jsem na svém Canon EOS 50D nastavil ISO 1250, čas 1/60s a 

clonu 6,3. Mnoho lidí považuje tenhle foťák za "šumítko". Já nic takového nepozoruji. Ve srovnání s CCD 

čipem je CMOS opravdový poklad. Navíc jsem nedávno tisknul fotografie 90 x 60cm na výstavu z mého 

bývalého fotoaparátu Nikon D200 a šum abyste hledali lupou. Fotografie NENÍ NIJAK UPRAVENÁ. Pouze jsem 

ji převedl z RAW do TIFF třemi různými programy - Canon Digital Photo Profesional (DPP), Adobe Lightroom 2 

(LR 2) a Adobe Lightroom 3 (LR 3).

5. Porovnání výstupů LR2 a LR3

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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Příklad 2. - Bokeh

Mnoho mých fotek je foceno s malou clonou. Kolem ostrého objektu tak vzniká neostré pole - bokeh. Čím 

jemnější je tento neostrý přechod, tím lépe. První krok samozřejmě musí učinit kvalitní objektiv. Druhý krok je na 

převodníku z RAW, který dokáže rozostřeou část fotky posunout o kousek dál. Můžete posoudit, jak se na bokeh 

podepíšou výše zmíněné tři programy. Opět jsem zvolil obrázek s vyšším ISO - ISO 640, čas 1/200s a clona 

7,1, Canon EOS 50D, Canon EF 400mm/5,6. Fotografie NENÍ NIJAK UPRAVENÁ. Pouze jsem ji převedl z 

RAW do TIFF třemi různými programy - Canon Digital Photo Profesional (DPP), Adobe Lightroom 2 (LR 2) a 

Adobe Lightroom 3 (LR 3).
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Příklad 3. - Detail a kresba

Tento obrázek jsem vybral díky množství drobných detailů v ochlupení housenky Štětconoše. Můžete posoudit, 

jak si s nimi poradil objektiv a programy. ISO 320, čas 1/125s a clona 13, Canon EOS 50D, Tamron 

180mm/3,5. Fotografie NENÍ NIJAK UPRAVENÁ. Pouze jsem ji převedl z RAW do TIFF třemi různými 

programy - Canon Digital Photo Profesional (DPP), Adobe Lightroom 2 (LR 2) a Adobe Lightroom 3 (LR 3).

SOUHRN: Jak vidíte, je posun ve zpracování novým Adobe Lightroom 3 opravdu znát. Jen připomínám, že 

fotografie jsou bez jakéhokoli dalšího zpracování, zasloužily by upravit kontrast a oříznout. Předně ale stojí za 

zvážení, jestli jsou to fotky k publikování. Já se rozhodl, že si je nechám jen v archivu a do své webové galerie je 

nedám. Ale pro tento účel mi posloužily dostatečně.

Další články o Adobe Lightroom na mém webu:

1. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 (základní workflow)

2. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 (organizace plochy v modulu Library)

3. díl - Úprava fotografií v Adobe Lightroom 2 (využití Přechodového filtru a Štětce)

4. díl - Porovnání kvality výstupů RAW z Lightroom a DPP

5. díl - Porovnání kvality mezi Lightroom 2, Lightroom 3 a DPP

Přidat komentář:

Vaše komentáře

#10 RE: 5. Porovnání výstupů LR2 a LR3 — 2011-02-15 20:09

Vďaka za reakciu. Ešte by som mal jednu otázku trochu iného charakteru. Vo viacerých publikáciach 
som našiel, že jazdec pre exposure sa používa na nastavenie bieleho bodu. Našiel som aj to, že ho 
používajú na nastavenie subjektívne správnej expozície. V prípade, že ho posuniem podľa seba na 
správnu expozíciu, ako nastavím biely bod ? Čierny má blacks, ale biely nič. Na druhú stranu, ak 
nastavím cez exposure biely bod, 

výrazne potlačená - napríklad sneh, textúra bieleho oblečenia. Ako postupujete vy, ak to nie je tajné 
V súčasnosti používam na prevod RAW Capture NX2, ale mám problém, že celé workflow mám 
rozložené asi v 4 software - Váš problém v minulosti :)

JComments
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Vďaka

#9 imajtan — Petr Bambousek 2011-02-13 11:19

Abych řekl pravdu, tak si to nevybavuju, ale mám pocit, že v beta verzi bylo možný zvolit jen Adobe 
profil. Teď samozřejmě používám profily foťáku.

#8 RE: 5. Porovnání výstupů LR2 a LR3 — 2011-02-13 09:53

Ahoj,
mal by som otázku. Fotografie v článku boli v LR3 prevádzané v profile Adobe standard alebo inom ?
Vďaka

#7 Re: Ondra — 2010-06-11 15:28

a nebo ji můžem prubnout odněkad z rapidu 

#6 Ondra — Petr Bambousek 2010-06-11 15:03

Super. I když je pravda, že na tu verzi zdarma jsem si už nějak zvykl 

#5 LR3 — 2010-06-11 13:53

tak už nám konečně vydali finální verzi 

#4 Pro Roba: — Petr Bambousek 2010-04-08 18:23

To je dobrá otázka. Redukci šumu jsem skutečně nenuloval. Popátrám, jestli se dá nulová hodnota 
řeba všude nastavit 0 ručně. Díky za koment, vyzkouším a 

kdyžtak updatuji 

#3 Pro Kamila: — Petr Bambousek 2010-04-08 18:21

Díky za info, už jsem byl upozorněn a mám nainstalováno 

#2 DPP default nastavenia — 2010-04-07 21:55

podla toho co viem, DPP si vzdy nastavi podla mnozstva sumu nejake default hodnoty pre redukciu 
sumu (pozrie ISO a zrejme urobi akusi internu detekciu). otazka znie, ci si ich pri prevode do tiff potiahol 
na 0 a 0 alebo si ponechal default hodnoty, co teda vie rapidne zmenit kvalitu... :o)
vdaka za odpoved

#1 LR3 Beta 2 — 2010-03-23 10:48

Ahoj, jen pro info - právě jsem narazil na druhou Betaverzi LR3 viz. 

http://labs.adobe.com/technologies/lightroom3/, možná budeš chtít vyzkoušet. 

Obnovit seznam komentářů

Přidat komentář
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