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1. PROČ PRACOVAT S FORMÁTEM RAW (NEF)?
Prvním předpokladem je, že jej váš fotoaparát „umí“ – formát RAW umí nastavit všechny digitální zrcadlovky
Nikon a pokročilé kompaktní fotoaparáty – ovšem z výroby formát snímků RAW nastaven není – musíte jej v menu
fotoaparátu zapnout.
Popisovat, co je formát RAW (u Nikonu se jedná o soubory s příponou .NEF), jde nad rámec této uživatelské
příručky, tak alespoň krátce:
Představte si, že si uděláte těsto na bábovku, šoupnete ji do trouby upečete. Po vyjmutí z trouby a vychladnutí
zjistíte, že bábovka je trochu spálená, málo sladká a je v ní moc mouky. Můžete ji trochu okrájet, aby ta spálená část
nebyla moc vidět, můžete ji pocukrovat, ale to je tak všechno, co můžete dělat – pokud ji nechcete celou vyhodit. Tak
toto je formát snímků .JPG
A teď si představte, že byste mohli přidat cukr, ubrat mouku, vrátit trochu čas, dát ji zpět do trouby a upravit dobu
pečení – a vyndáte téměř dokonalou bábovku. A to dokáže formát snímků RAW (.NEF).
Zkrátka – RAW je takový polotovar, který si do konečné podoby můžete ve velké míře upravit tak, aby výsledek byl
přesně podle vašich představ.
Jaké jsou základní výhody:
-

Můžete dodatečně upravit expozici (korekce EV) moc světlého nebo tmavého snímku
Můžete upravit dodatečně vyvážení bílé barvy (to sice můžete v JPG také, ale s možnou ztrátou kvality
s nebezpečím míst bez kresby)
Formát JPG vytvořený z formátu RAW v počítači je kvalitnější, má více detailů
Získáte maximum detailů ze stínů i světel
Můžete si zvolit optimální způsob doostření
Nastavíte si ideální hodnoty pro redukci digitálního šumu
Máte dostupné korekční profily pro objektivy (zkreslení, vinětace)
Všechny úpravy provedené ve formátu RAW jsou nedestruktivní – kdykoliv se můžete bez ztráty kvality vrátit
k původnímu snímku.

Jaké jsou základní nevýhody:
-

Snímek musíte zpracovat v počítači a vytvořit z něj formát JPG nebo TIFF – můžete převod udělat i ve
fotoaparátu, ale převod v počítači bude kvalitnější a hlavně, můžete jej ovlivnit
Snímky nelze jednoduchým způsobem sdílet – každý výrobce a fotoaparát má svůj vlastní RAW – ale většina
fotoaparátů umožňuje nastavit souběžné ukládání snímků ve formátu JPG i RAW a JPG je univerzální
Na paměťové kartě zabírají snímky formátu RAW násobně větší prostor než ve formátu JPG – zkrátka musíte
používat paměťové karty s větší kapacitou.

Pro zpracování snímků ve formátu RAW existuje celá řada programů, z nichž ovšem většina je placená.
Výhody programu Capture NX-D:
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Je zdarma
Je průběžně aktualizován (též zdarma) o formáty RAW všech nových fotoaparátů Nikon
Co dělá, dělá většinou dobře
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2. INSTALACE
2.1.

Kde Capture NX-D získat?

Sofware si může stáhnout zdarma z www stránek firmy Nikon:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/cs/products/162/Capture_NX-D.html
A) Systémové požadavky

Operační systém

Microsoft Windows 10 Home
Microsoft Windows 10 Pro
Microsoft Windows 10 Enterprise
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 8.1 Pro
Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Microsoft Windows 7 Home Basic
Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1
Poznámka: Pouze předinstalované verze. Jsou podporovány 64 a 32-bitové verze softwaru; v 64bitové verzi operačních systémů funguje jako původní 64-bitová aplikace.

CPU

Intel Celeron, Pentium 4, řada Core i 1,6 GHz nebo lepší (doporučen Core i5 nebo lepší)

Paměť RAM

32-bitová verze: 2 GB nebo více (doporučeny 4 GB nebo více)
64-bitová verze: 4 GB nebo více

Podporované
fotoaparáty

Podporované
souborů

Poznámky

Pro instalaci požadováno minimálně 800 MB volného místa na disku (doporučeny 2 GB nebo více)
Rozlišení: 1 366 × 768 pixelů nebo více (doporučeno 1 920 × 1 080 pixelů nebo více)
Barvy: 24- bitové barvy (True Color) nebo lepší
• Všechny digitální jednooké zrcadlovky Nikon od modelu D1 (uveden v roce 1999) až po modely
D5600 (uveden v roce 2016) a D7500
• Všechny fotoaparáty Nikon 1 od modelů V1 a J1 (uvedeny v roce 2011) až po model J5 (uveden
v dubnu 2015)
• Všechny fotoaparáty COOLPIX od modelu COOLPIX E100 (uveden v roce 1997)

typy Všechny snímky NEF/NRW (RAW), JPEG a TIFF vytvořené podporovanými digitálními fotoaparáty
nebo softwarem firmy Nikon
• Náhledy a histogramy nejsou aktualizovány tak, aby odrážely změny v nastavení parametru
Doostření předvolby Picture Control.
• Software Capture NX-D neprovádí okamžitou aktualizaci při úpravách nebo tvorbě předvoleb
Picture Control v aplikaci Picture Control Utility 2. Změny se projeví při příštím spuštění softwaru
Capture NX-D.
• Pro ověření účinku zpracování snímků si snímky prohlédněte při zvětšení větším než 50 %.
• V případě nedostatku paměti mohou být 32bitové verze pro Windows nestabilní nebo může
selhat aktualizace náhledu snímku odrážející výsledné účinky změn možností zpracování snímku.
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Monitor

na
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Volné místo
pevném disku

2.2.

První spuštění

Při prvním spuštění programu se objeví následující obrazovka:

Program je po spuštění ve výchozím nastavení, které je dobré si hned na začátku upravit nebo se alespoň seznámit,
kde se některá celková nastavení provádí. Z horní nabídky vyberte Edit – Preferences (Úpravy – Nastavení) nebo
stisknětě Ctrl+K:
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2.3.

přednastavených hodnot vede ke ztrátě informací při použití funkce auto-kontrast ve stínech i světlech. Nejlepší asi
bude, když si ukážeme příklad:
Původní fotografie

Přednastavené úrovně 0,5 a 0,5

Histogram po aplikaci funkce Auto kontrast s nastavenými
úrovněmi 0,05% pro nejsvětlejší a 0,05% pro nejtmavší části
Fotografie byla před použitím funkce Automatický obrazu - snímek má tak nový rozsah od 5 do 245 (tj. 5%
kontrast již upravena tak, aby neměla prakticky žádná nejvyšších jasů a 5% nejtmavších bodů bylo prohlášeno za bílou
tmavá a světlá místa bez kresby. Tónový rozsah je tak - černou). V nejtmavších částech obrazu tak došlo ke ztrátě
kresby v keřích - což by až tak nevadilo, ale v nejsvětlejších
od 0 do 255 (viz oba postranní jezdce).
částech snímku - obloha - došlo k naprosté ztrátě kresby a k
vybělení oblohy - to je vidět i na malém snímku.
Co z toho vyplývá? Přednastavené hodnoty nepoužívejte a pokud chcete funkci Auto Contrast (automatický kontrast)
používat, nastavte do obou políček hodnotu 0.

Stránka

Dropper sampling size (Velikost kapátka) - týká se ikonek kapátko v menu pod ikonou Levels_Curves (Úrovně_Křivky)
- viz obr. výše a dále kapátka pro určení neutrální bodu (pro vyvážení bílé barvy – nastavení neutrálního šedého bodu).
Přednastaveno je Point sample (Bodový vzorek) - tj. budou brány
hodnoty jednoho obrazového bodu pod kapátkem. Další volbou je volba
určitého zprůměrovaného vzorku 3x3 a 5x5 bodů - doporučuji změnit
volbu alespoň na vzorek velikosti 3x3 body, vede to k mnohem
vyrovnanějším výsledkům, zvláště při určování neutrálního šedého bodu
pro správné vyvážení bílé barvy ve snímku. V případě volby
zprůměrovaného vzorku 3x3 nebo 5x5 nestačí již do dané oblasti
kapátkem pouze kliknout, ale stisknutím levého tlačítka myši a tažením
zvolíte oblast pro průměrování. Bližší informace o funkci kapátka zde.
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Sampling

3.3.

Práce s náhledy a kontexové nabídky

V okně náhledů můžete kliknutím na náhled vybrat pouze jeden snímek. Pokud chcete vybrat více snímků najednou,
postupujte následovně:
Výběr více nesousedících snímků – stisknete klávesu Ctrl a levým tlačítkem myši označíte v Okně náhledů všechny
snímky, se kterými budete chtít dále pracovat:

Stejným způsobem můžete výběr jednotlivých snímků zase zrušit. V pravém
dolním rohu pracovní plochy je zobrazeno počitadlo ve tvaru: Pořadové číslo
snímku/Celkový počet snímků ve složce [Počet označených (vybraných) snímků].
V našem případě je první označený snímek 13 v pořadí, celkem je jich ve složce 222 a vybrané jsou 3 snímky.
Výběr souvislé oblasti snímků – kliknete na první snímek, stiskněte klávesu Shift, držíte stisknutou a šipkou vpravo
(vlevo) na klávesnici vybíráte další snímky. Pokud potřebujete vybrat snímků více, zvláště, pokud poslední snímek,
který chcete vybrat, se nachází mimo aktuálně zobrazené náhledy, označíte kliknutím první snímek, stisknete klávesu
Shift a kliknutím označíte poslední snímek. Automaticky budou označeny všechny snímky mezi prvním a posledním
vybraným. Pokud budete chtít z výběru některé snímky odstranit, stisknete a držíte klávesu Ctrl a kliknutím z výběru
snímky odeberete. Vybrané snímky můžete hromadně upravovat přes volby v Menu, v Liště nástrojů, Paletě úprav,
nebo přes kontextovou nabídku, která se objevuje při stisknutí pravého tlačítka myši.

Stránka

Konvertovat soubory tedy můžete 5 možnými způsoby (včetně klávesové zkratky Ctrl+E). Ne všechny funkce jsou
dostupné na všech místech, některé nemají klávesové zkratky. Jednotlivé funkce jsou popsány v dalším textu, nyní se
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V programu NX-D se můžete na mnoha místech dostat ke stejné funkci různými způsoby. Jako příklad si zvolíme funkci
Convert files (Konvertovat soubory) - obrazovka z anglické verze, princip je stejný:

Po volbě této funkce se kurzor změní na 2 pravítka a objeví se paleta, na které si můžete určit parametry ořezu:

Plochu ořezu vytváříte stisknutím a držením levého tlačítka myši a tažením po ploše snímku. Velikost ořezu můžete
upravovat umístěním kurzoru na zvýrazněné body na hranách ořezu (při pevném poměru zůstane poměr zachován):

Při umístění kurzoru dovnitř ořezu a stisknutí levého tlačítka myši můžete ořezem posouvat po ploše snímku. Zatržítko
Show Grid (Ukaž mřížku) určuje, zda bude uvnitř ořezu viditelná mřížka. Pokud ponecháte Free Crop (Volný ořez), je
jeho velikost v bodech (pixel) zobrazena v informačních oknech pod volbou. Mimo volného ořezu můžete zvolit i režim
Custom (Uživatelský) , kdy lze do informačních oken zadat poměr ořezu ručně:

Stránka
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a zadat vlastní poměr stran nebo využít některý z připravených poměrů:

4.7.

Window (Okna) – W

Označením příslušné volby můžete vypnout/zapnout zobrazení jednotlivých oken na pracovní ploše.

Ukaž palety - Klávesou TAB vypnete/zapnete všechny postranní palety najednou.

Stránka

Pro začátek je dobré si nechat zapnuté velké ikony s textem, časem si můžete přepnout na malé ikony, zvláště, pokud
máte menší monitor, zbyde tak více místa pro vlastní snímek.
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Customize Toolbar (Zákaznická lišta nástrojů)

Výše popsaný způsob je kompenzace posuvníkem, která mi přijde
nejvhodnější, můžete ovšem použít i skokové nastavení a dokonce si můžete
uložit vlastní nastavení do souboru (nikdy jsem nevyužil, praktické využití se
blíží nule).
Paleta má ještě jednu rozbalovací nabídku, a tou je Active D-Lighting (obr.
níže). Je dostupná pouze pro snímky ve formátu RAW (NEF), pokud ji
fotoaparáty Nikon podporují.

Stránka
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Jedná se o prosvětlování stínů – tento parametr jde nastavit ve fotoaparátu a programem je převzat, pokud zvolíte
Unchanged (Nezměněný). Pokud byla tato funkce ve fotoaparátu použita v okamžiku pořízení snímku, můžete ji
v programu vypnout volbou Off (Vypnutý) nebo máte možnost nastavit této funkci několik stupňů prosvětlení stínů –
od Low (Nízký) do Extra high 2 (Extra vysoký 2). K projasnění stínů je ovšem v NX-D k dispozici mocnější funkce –
Shadow Protection (Ochrana stínů) a D-Lighting HS.

Trochu odlišnou volbou je Monochrome, tedy převod na „jednobarevný“ snímek. Při této volbě přibudou k ovládacím
prvkům ještě další:

Ve volbě Filter Effect (Efektový filtr) si můžete vybrat pro převod do monochromatického zobrazení pouze vybraný
barevný kanál. Volbou Toning (Tonalita) si můžete vybrat barevné tónování. Některé volby jsou zajímavé a třeba
portrétním fotografům nebo krajinářům by se mohly hodit:

BW

Sépia

Modrá

Červeno-fialová

V režimu Camera compatible (Kompatibilní s fotoaparátem) nelze upravovat kontrast a jas, pokud byly snímky
pořízeny v režimu Active D-Lighting nebo Picture Control s vlastní uživatelskou křivkou.

Stránka

57

Pokud zvolíte jako Picture Control Auto, potom můžete upravovat parametry od A-2 do A+2:

Histogram je v pořádku, přepaly zmizely a do mraků se vrátila kresba. Výborný nástroj! Samozřejmě by bylo lepší
použít již při fotografování přechodový filtr, ale takto lze alespoň něco zachránit – používat s citem, někdy začne
docházet v nejsvětlejších částech k nepěknému zabarvení – nic se nemá přehánět.
Shadow Protection (Ochrana stínů)
Toto je funkce analogická ochraně před přepalem, pouze vytahuje podrobnosti ze stínů. Následující snímek vypadá
expozičně celkem v pořádku, nebýt té nepěkné řady nasvícených lahví, která je zcela bez kresby a nevypadá dobře.

Stránka

Toto je samozřejmě extrémní případ, pouze pro demonstraci obou funkcí – vidíme, že to u fotografie s takto
extrémním rozsahem jasu není ono – přepaly jsme nějak zvládli a ze stínů kresbu hodně vytáhli, ale takovéto velké
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Takže jako první použijeme kompenzaci expozice do záporných hodnot (až na – 3EV) a vzápětí použijeme funkci na
zesvětlení stínů:

dokáže do určité míry eliminovat vertikální nebo horizontální zkreslení. V našem případě je budova fotografována
z podhledu a proto použijeme vertikální korekci:

Volbou Show Grid (Ukaž mřížku) – a také kdykoliv stiskem kombinace kláves Ctrl+G - si můžete nechat zobrazit přes
celý snímek pomocnou mřížku – její parametry se nastavují zde.
Jak vidíte na výsledku, sice je fotografie hezky srovnána horizontálně i vertikálně, ale přišel jsem o kousek kostelní věže
– z toho plyne poučení – nechávejte si pro podobné úpravy ve snímku větší rezervy. Ovládání perspektivy používejte
s citem, úplně dokonalý výsledek nepůsobí dobře.
5.2.11. Unsharp Mask (Maskování neostrosti)

Nástroj fototografii opticky doostřuje
zviditelněním hran. Zvyšuje se kontrast
obrysů bez vlivu na zbytek obrazu.

Stránka

celkovovou sílu doostření.
(6)
Radius (Poloměr) – čím je poloměr větší, tím budou vypadat hrany v doostřované oblasti silnější.
(7)
Threshold (Práh) – určuje množství pixelů, na které bude doostření aplikováno. Pokud je práh nula, doostření
se bude týkat všech bodů ve snímku. Zvyšováním prahu určujete, jak velký kontrast musí být mezi sousedními body,
aby na tuto oblast byla použita maska – bude použita pouze na hrany, které vykazují vyšší kontrast, než zde nastavený.
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(1) Delete (Smazat) - Smaže právě
zvolenou masku ze seznamu (3).
(2) Move Up, Move Down (Posun
dolu, Posun nahoru) – pokud je v seznamu
více masek, lze měnit jejich pořadí.
(3) Seznam masek – pokud použijete
masek více, je u každé uveden barevný
kanál, jeho intenzita, poloměr i práh. Volbou
(2) lze měnit jejich pořadí.
(4) Color (Barva) – můžete zvolit
barevný kanál, na který bude maska použita.
(5) Intensity (Intenzita) – určuje

Originální snímek

Snímek po úpravě

Obdobný postup můžete použít i v případě, že byl snímek exponován tzv. „na světla“, je tedy tmavý:

Stránka

Vše je samozřejmě třeba dělat s citem a jen v případech, kdy to má smysl, aby nevznikaly „omalovánky“.
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Sloučením expozic získáme nový snímek, kde je zachována kresba v obloze a současně je prokresleno tmavé popředí:

