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L'histograma és una representació gràfica de la distribució dels diferents tons d'una imatge.
Pot ajudar-nos per controlar l'exposició en les nostres fotos, així com per corregir els colors.
L'eix horitzontal representa els diferents tons de gris des del negre pur (a l'esquerra) al blanc pur
(a la dreta). L'eix vertical representa el nombre de píxels que conté la imatge per a cada to
representat en l'eix horitzontal.
Les càmeres incorporen la funcionalitat d'activar l'histograma en la visualització de les fotos per
poder corregir-les.

L'histograma en si és un gràfic de barres en què l'eix horitzontal es disposen les diferents
lluminositats dividides en 256 columnes, des del negre (esquerra) fins al blanc (dreta).
L'alçada de cadascuna de les columnes determina el nombre de píxels que hi ha per cadascun dels 
valors de lluminositat. Així doncs es tracta d'un simple gràfic estadístic
L'histograma ens ajudarà a fer-nos una idea de com és de correcta l'exposició d'una imatge.
Així, en una fotografia subexposada la gràfica tendeix a desplaçar-se a l'esquerra i en una fotografia
sobreexposada tendeix a desplaçar-se a la dreta. Una imatge que contingui tots els tons de grisos
tindrà un histograma més o menys uniforme al llarg de tot l'eix horitzontal.
Que l'histograma tingui una forma determinada no té perquè significar que la imatge estigui
incorrectament exposada.
Però hi ha certs marcadors que ens ajudaran a detectar certes situacions fàcilment corregibles amb 
un editor d'imatges o fins i tot en la moment de fer la foto.
A continuació es mostraran diversos exemples d'histogrames característics.
Els histogrames distribueixen les 256 tonalitats que té cada color quan treballem amb una 
profunditat de color de 24 bits RGB. El color negre es conforma de 0 píxels vermells, 0 verds i 
0 blaus, mentres que el blanc es conforma de 255 píxels vermells, 255 verds i 255 blaus.
Algunes tenen visor, també simbòlic per no ser reflex (això s’explicarà en el tema del visor).

Tons apagats
 
En l'histograma es pot observar que la imatge està fosca. La gràfica tendeix a desplaçar-se a 
l'esquerra
i a la part dreta no hi ha informació (no hi ha punts blancs). Si hi hagués moltes zones totalment
negres es representarien com un pic a l'extrem esquerre de la imatge.
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Ombres o zones fosques

L'histograma d'una foto amb moltes zones en ombra o gran part de la foto en negre es caracteritza
per tenir un pic a l'extrem esquerre de l'histograma. En l'exemple podem veure com tota la zona
negra de la foto queda reflectida en aquest pic en l'histograma.
Aquesta funcionalitat sovint marcarà les zones excessivament clares (cremades), així com les zones
excessivament fosques.

Sobreexposició i zones cremades

Aquest és l'histograma característic d'imatges sobreexposades o que tenen zones cremades.
En ell la gràfica s'ha de desplaçar a la dreta i es produeix un pic a l'extrem dret de la gràfica,
que representa les zones cremades.

Ombres pàl.lides
 
Aquest és l'histograma característic d'imatges pàl.lides, sense zones fosques.
No hi ha zones cremades perquè no hi ha un pic a la zona dreta.
No obstant això observem que a la zona esquerra de la gràfica no hi ha cap informació.
Això és perquè no hi ha zones negres.
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Contrallum

L'histograma característic dels contrallums té forma d'U Cada "pota" de la U representa les
zones fosques i les clares de la imatge. La gràfica es s'engruixa en la part esquerra per les zones 
fosques i a la dreta per les zones clares, havent-hi poques zones grises (zones intermèdies).

Distribució homogènia
 
L'histograma d'una foto homogènia es distribueix al llarg de tot l'eix horitzontal.
En no haver-hi zones cremades ni excessivament fosques no trobarem pics ni grans "muntanyes" 
en la gràfica. És important saber que el fet d'una distribució sigui homogènia no sempre significa 
que la imatge està correctament exposada. dependrà estrictament de les característiques tonals 
de la imatge.

Raw 
Raw és un format que utilitzen les càmeres DSLR per emmagatzemar les fotografies.
Per entendre bé les diferències entre RAW i JPG vaig a explicar com és el procés de fer una
fotografia digital més o menys en detall en els dos formats. Així ens costarà molt menys entendre
exactament què és això del format RAW, així com els seus avantatges i desavantatges.
Cada marca té el seu propi format RAW, ja que la informació que es guarda depèn directament
del model de càmera i de les seves característiques.
Existeixen al mercat diversos programes per processar-los.
Cada marca disposa del seu propi, que sol acompanyar a la nostra càmera quan la comprem.
Per exemple Cànon té el Cànon Photo Professional, Nikon té el Nikon Aperture.
A part Photoshop disposa del programa Camera Raw i  Adobe també disposa del programari 
Lightroom.
Molts models de càmeres permeten guardar les fotos en ambdós formats en un mateix
dispar (RAW + JPG), generant per tant dos fitxers, un en cada format.
Això fa que ocupi molta més memòria i fa que la càmera tardi molt temps a guardar-los,
però pot ser molt útil en segons quines situacions.

Tipus d’arxiu
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Avantatges de RAW

Flexibilitat. Permet retardar la presa de decisions dels ajustos de la càmera
(ajust de blancs, exposició, color / blanc i negre, etc.
La imatge es guarda amb major rang dinàmic i amb més qualitat.
La imatge es guarda comprimida sense pèrdua de qualitat.

Inconvenients de RAW

Ocupa molt més en contenir més informació i comprimir la imatge sense pèrdua de qualitat.
La càmera triga més a guardar les fotos a la targeta de memòria, ja que ocupen molt més.
Requereix un processament posterior en ordinador.

¿Dispar en JPG o en RAW?

Depèn molt de l'ús que se li vagi a donar a la foto.
Quan anem a fer fotos hem de plantejar què ens convé més i ajustar la càmera
en conseqüència.
En aquest curs utilitzarem exclusivament l'arxiu RAW per la qualitat del format.

On és la clau?

En format JPG els paràmetres d'ajustament de la càmera s'apliquen a la imatge immediatament 
després de disparar. Aquesta es converteix a JPG i es comprimeix. En aquesta compressió la 
imatge pateix una pèrdua de qualitat que és irreversible.
No obstant això en mode RAW es guarda la imatge exactament com surt del  sensor, guardant-se 
sense
aplicar cap ajust. Així post-posem aquesta aplicació al moment del revelat digital amb un
programari processador de RAWs.
Quins ajustaments podem utilitzar posteriorment en processar un fitxer RAW?
Per descomptat hi ha ajustaments de la càmera que ja no es poden canviar, com són l'obertura de 
diafragma, el temps d'exposició o la sensibilitat. Els paràmetres que podem utilitzar amb RAW són, 
entre d'altres:
Nivell d'exposició.
Ajust de blancs (temperatura del color).
Estils de fotografia (retrat, paisatge, blanc i negre ...)
Contrast
To
Saturació del color
Nitidesa
Encara que molts d'aquests paràmetres es poden gestionar també amb programari de procés 
d'imatges
com Photoshop, cal tenir en compte que si s'ajusta directament sobre el RAW, en no estar aquest
comprimit i tenir molta qualitat, obtindrem millors resultats i tindrem menys pèrdua de qualitat.

Tiff

TIFF, ve de Tagged Image File Format, és un format que el va desenvolupar Aldus, una companyia 
propietat actualment d'Adobe.
És un tipus de fitxer estàndard per guardar imatges d'alta qualitat, ja que és compatible amb els
sistemes operatius Windows, Linux, Mac, etc. Es està reconegut per molts programes de
retoc i edició gràfica, com ara Paint Shop Pro, Adobe, Quark, Corel etc. No obstant això si tenim
algun dubte sobre com enviar un arxiu per a la seva impressió o edició, optarem pel format
universal TIFF, perquè es pugui obrir i editar sense problemes.
En emmagatzemar un arxiu en format TIFF, aquest ho guarda amb 48 bits de color incloent capes
i canals alfa.
Per escanejar una imatge, és adequat perquè l'arxiu es manejarà directament al PC, i pot destinar-se 
també per a la impressió i per a allò de la màxima resolució possible.

Tipus d’arxiu
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PSD, format d'arxiu de photoshop

PSD és un format natiu de photoshop i permet guardar totes les presentacions, retocs, noves
creacions realitzades amb aquest programa.
Guarda els arxius amb 48 bits de color i permet emmagatzemar totes les capes, canals etc. que 
existeixi en el arxiu d'imatge.
PSD gairebé no té compatibilitat amb altres programes, per la qual  cosa es recomana tenir dos 
arxius: 
un en el propi format natiu (. PSD), i un altre en algun format compatible amb altres programes,
com JPGE o TIFF.

Tipus d’arxiu

Espai de color
Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB... amb 
quin em quedo?

sRGB és l'espai  més limitat i  ProPhoto RGB 
és el més ampli. 
Si  fos així de senzill, l'elecció seria fàcil. 
Sempre el més ampli.
Però al final  dependrà del medi final  en el qual 
anem a treballar.
I és que els mitjans d'impressió utilitzen alhora 
espais de color diferents, basats en models 
de
color diferents, i normalment més restrictius 
que els que podem utilitzar a l'ordinador.
En general, i aquí sempre hi  haurà divisió 
d'opinions, sembla més convenient utilitzar un 
espai de
color que contingui els colors que pugui 
representar el dispositiu de sortida del  teu 
treball final, 
que en el cas de la impressió en paper serà la 
impressora.
Altres modes de color: CMYK emprat en Arts 
Gràfiques, Escala de Grisos i Color Lab
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Metadades tipus 1, generats automàticament per la càmera:
En primer lloc trobem les dades associades a les propietats del propi fitxer, com són el format
de la imatge, la mida, la data de creació d'aquest o el nom de la imatge. Un altre grup de dades
generats en el moment del tir és el EXIF (Exchange Image File Format), que grava informació
sobre els aspectes fotogràfics de la imatge, incloent càmera, diafragma, velocitat d'obturació,
objectiu utilitzat, ISO, balanç de blancs, etc. Utilitzant aquesta informació i amb l'ajuda d'un 
programari de catalogació podem ordenar cronològicament les imatges, organitzar-les per formats 
d'arxiu (RAW, JPEG, TIFF, etc.) O fins i tot agrupar-les per l'objectiu o la càmera utilitzats (la qual 
cosa ens pot facilitar l'aplicar programari de correcció de les distorsions d'un objectiu o d'eliminació 
del soroll d'una determinada càmera).

Metadades

Metadades tipus 2, introduïts en les imatges:
El segon grup de metadades està constituït per informació que ha de ser introduïda manualment
i de forma massiva a les fotografies amb l'ajuda de programari un cop que s'han descarregat a 
l'ordinador.
Aquestes metadades ens permeten documentar les imatges amb informació sobre què contenen, 
on s'ha realitzat la fotografia o les dades de l'autor (com nom, adreça, etc.).
Tota aquesta informació s'introdueix en els camps estructurats del IPTC. La seva edició es pot fer 
de forma massiva amb l'ajuda de múltiples programes com és el cas de visors (Adobe Bridge, Cànon 
Digital Photo Professional, Nikon View, BreezeBrowser, Photo Mechanic, etc.), Programes d'arxiu 
i catalogació (IMatch, IView, ACDSee, Fotostation, Portfolio, etc.) O dels nous programes gestors
i editors de imatges RAW com ara Apple Aperture o Adobe Ligthroom.
Aquestes dades seran de gran utilitat per a nosaltres i per als potencials destinataris de les imatges
-Com ara publicacions i agències-, o simplement perquè puguem buscar i emmagatzemar
organitzadament mitjançant l'ús d'un programari d'arxiu i catalogació. Les nostres fotos contindran
dins tots els detalls que volguem, facilitant la seva identificació des de tots els punts de vista.

Metadades tipus 3, agrupacions d'alt nivell per temàtica o qualitat:
Són els que utilitzem per a separar les imatges en base a la seva qualitat o en contenidors temàtics
virtuals propis dels programes de catalogació, com són el cas d'àlbums, catàlegs, categories
i altres mètodes.
Un dels sistemes més utilitzats per a això és la nostra pròpia memòria: sabem quines són les fotos
millors del nostre arxiu, però no tenim forma ràpida d'accedir-hi i ens veiem obligats a
rebuscar entre carpetes. Les metadades i aquests agrupadors utilitzats pels programes d'arxiu
permeten accedir a les fotos de forma molt àgil.
Un metadada estàndard que veurem més endavant (XMP) compta amb camps que permeten establir
puntuacions i etiquetes de color a les imatges. Aquestes marques poden ser llegides en múltiples 
programes, facilitant la seva utilització. A això s'uneixen els agrupadors temàtics dels programes de 
catalogació, que ens permetran accedir ràpidament i de múltiples formes a les imatges sense que 
depenguem de la nostra memòria.
L'aspecte més important de la utilització de les metadades EXIF, IPTC i XMP és, en primer lloc, que
es tracta de sistemes estàndard compatibles amb nombroses aplicacions, de manera que les nostres 
fotos estaran documentades i han de contenir informació que pot ser llegida per diferents programes. 
En segon lloc, que la informació està embeguda en l'interior dels propis fitxers amb el que es facilita 
l'accés als mateixos.
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Totes les càmeres DSLR del mercat tenen almenys aquests modes d'ús:
Automàtic (en la imatge el quadret verd i la P és gairebé automàtic)
Prioritat a l'obertura de diafragma (Av)
Prioritat al temps d'exposició (Tv)
Manual (M)
Programes específics automàtics (esports, nocturnes, retrat, paisatge, macro, etc ...)
L'exposició és l'equilibri entre obertura de diafragma, temps d'exposició i sensibilitat del sensor.
D'aquesta manera, en funció del tipus de fotografia que volguem fer i depenent de què volem
controlar en aquest moment utilitzarem un programa o un altre.
En fer una foto t'has de preguntar què vols controlar d'aquesta foto, i en funció de la resposta
utilitzaràs un mode o un altre.

Modes de càmera

Mode de prioritat al temps d’exposició (semiautomàtic) 
En aquest mode el fotògraf és qui tria el temps d'exposició a utilitzar i la sensibilitat del sensor.
Igual que abans, hi ha càmeres que també calculen automàticament la sensibilitat.
La càmera serà qui calculi l'obertura de diafragma adequada.
Aquest mode és recomanable utilitzar-lo quan vols controlar el moviment.
Per exemple en fotografia d'esport, on volem estar segurs congelar el moviment,
utilitzem aquest programa per ajustar un temps d'exposició baix. Igualment, si volem obtenir
un efecte seda d'un rierol utilitzarem un temps d'exposició alt.

Mode manual 
En aquest mode és el fotògraf qui controla tots els paràmetres.
Triarà tant l'obertura de diafragma com el temps d'exposició com la sensibilitat.
Es pot utilitzar aquest mode amb el mètode d'assaig i error, o utilitzant fotòmetres externs o bé
copiant una medició feta en la mateixa situació en una manera automàtica i modificant després.
Aquest mode és recomanable utilitzar-lo quan es vol controlar absolutament tot en l'exposició.
És un mètode utilitzat per exemple en fotografia nocturna.
També s'utilitza quan es dispara amb flash, ja que el flash suposa un nou element en la
combinació obertura / temps / sensibilitat. Utilitzant el mode manual amb el flaix en mode
TTL (flash automàtic) el fotògraf ajusta l'obertura, el temps i la sensibilitat i la càmera calcula
quina intensitat de flash necessita per il.luminar l'escena i deixar-la correctament exposada.

Mode automàtic
El més còmode és el mode automàtic. Aquesta manera et calcula automàticament tots els paràmetres 
que la càmera entén òptims en el moment de fer-les. No deixa cap espai a la creativitat, encara que
és una manera adequada quan no tens temps de parar-te a pensar, quan et trobes mandrós i
també quan acabes d'estrenar la teva càmera i estàs llegint aquest curs per aprendre.
No obstant això us animem a abandonar aquesta manera com més aviat millor ja que estàs deixant a 
la càmera tota la responsabilitat de la foto i no saps exactament què farà aquesta.

Mode de prioritat a l'obertura de diafragma (semiautomàtic)
En aquest mode el fotògraf és qui decideix quina obertura de diafragma utilitzar i habitualment també
decideix quina sensibilitat de sensor. Depenent del model de la teva càmera i de la configuració de
aquesta també es pot calcular la sensibilitat adequada automàticament. Llavors, amb aquesta 
manera
tu tries l'obertura i la càmera calcula el temps d'exposició adequat.
Aquesta és la manera que jo utilitzo en el 80% de les meves fotos. Cada un ha de d'habituar-se a una 
forma de disparar i jo em vaig habituar a aquesta. Generalment trio la obertura que vull. En prémer 
lleugerament el botó de dispar la càmera m'indica quin és el temps d'exposició que ella considera 
correcte.
En funció de si aquest temps em sembla molt baix o molt alt obro o tanco el diafragma. Torno a
prémer el botó de dispar i si tinc el temps que vull llavors disparo
Quan és recomanable utilitzar aquest mode?
És recomanable utilitzar-lo quan vols controlar la profunditat de camp.
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Parlant en termes d'òptica podem dir que enfocar és fer coincidir els raigs de llum que incideixen 
en la càmera en un punt anomenat focus, que alhora coincidirà amb el sensor de la càmera.
Pràcticament parlant podem dir que enfocar és deixar nítid allò que està a una distància concreta.
Així, si enfoquem a algú en realitat queda enfocada aquesta persona i tot el que es trobi a la mateixa 
distància de la càmera que aquest. Aquest concepte és important. Quan enfoquem estem enfocant 
una 
distància. Així, si  enfoquem a una distància i el  subjecte es mou abans de disparar, hem de re-
enfocar 
perquè la distància del subjecte haurà variat.
Hi ha altres conceptes que influeixen en la nitidesa dels objectes en una escena, com la profunditat 
de camp o la distància hiperfocal, que veurem en temes posteriors.

Enfoc

Podem utilitzar l'enfocament manual i enfocar nosaltres 
mateixos utilitzant el dial de l'objectiu, encara 
que generalment és molt més còmode i ràpid deixar que la 
càmera enfoqui per nosaltres. La majoria  de les vegades 
serà més precisa que els nostres "imperfectes" ulls (que 
ningú se senti ofès).
Les càmeres antigues només permetien autoenfocar al 
centre de l'escena. Però les càmeres DSLR actuals 
disposen de diversos punts on poden enfocar. Això facilita 
enfocar quan el nostre subjecte no està centrat en la 
imatge, com en la següent imatge.

Mètodes d'enfoc
Tenint en compte que sovint els objectes es mouen, les càmeres DSLR actuals tenen això en compte 
i ens permeten diversos mètodes d'enfocament que podem configurar.

Aufo-focus simple: Consisteix en que en prémer el botó de dispar lleument l'enfocament queda 
bloquejat fins que
dispares. La càmera només enfoca un cop. Aquest mètode és per a fotografies estàtiques i 
instantànies.

Auto-focus AI Focus: Consisteix en que en prémer el  botó de dispar lleument el subjecte queda 
enfocat i si aquest es
mou de sobte la càmera re-enfoca. Aquesta manera s'utilitza per motius que es moguin de forma 
impredictible, com
nens, animals, etc ...

Auto-focus AI Servo: Consisteix en que mentre es premi el botó de dispar la càmera enfoca 
contínuament.
És un mètode molt útil quan el subjecte es mou constantment, com esports.
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Enfoc
Podem ajustar la càmera perquè aquesta triï per nosaltres el  punt d'enfocament o triar nosaltres 
mateixos.
Aquest és el mètode més precís, si  bé en aquelles fotografies on hi hagi molt moviment (per exemple 
esports) pot resultar especialment difícil aturar-nos a triar el  punt d'enfocament. En aquest cas és 
més recomanable deixar que la càmera triï per nosaltres on enfocar, que generalment és l'objecte 
més proper que coincideixi amb un dels punts d'enfocament. No obstant això, en aquells casos on 
puguem aturar-nos un segon a triar el punt d'enfocament és més que recomanable fer-ho.
Què hem d'enfocar? Doncs això depèn de la creativitat de cadascú i de la intenció del fotògraf. Si bé,
generalment s'enfoca l'objecte que volem destacar sobre la resta. També dependrà molt del  tipus de 
fotografia.
En retrats se sol enfocar als ulls, en paisatges s'ha d'enfocar la distància hiperfocal per aconseguir la 
màxima nitidesa, etc ...
En el següent exemple vaig ajustar el  punt d'enfocament a l'ull. Si hagués deixat a la càmera triar el 
punt d'enfoc probablement hauria enfocat les mans.

Consideracions útils en l'enfocament 

Per tal d'enfocar amb autofocus, triar el mètode d'enfocament (puntual manual o automàtic) i  prémer 
a la meitat el  disparador.
Un cop premut a la meitat podem recompondre l'escena, però compte perquè en prémer el botó a la 
meitat també haurem mesurat la llum, i  si aquesta canvia en recompondre l'escena podem variar 
considerablement  l'exposició.
Compte amb enfocar i després canviar la distància focal  (zoom) perquè en canviar la distància focal 
es perd  l'enfocament lleugerament. Enfocar ha de ser l'últim ajust que fem abans de disparar.
Hi ha una tècnica que consistix en enfocar automàticament amb la càmera i un cop enfocat passar a 
mode manual perquè en l'instant de la foto la càmera no es posi a enfocar i  puguem perdre-les. 
Aquesta tècnica s'utilitza per exemple en fotografia nocturna, on en no haver llum la càmera no és 
capaç  d'enfocar. S'utilitza una llanterna per l.luminar on volem enfocar, s'enfoca i  es passa a manual. 
També s'utilitza en fotografia de circuits on podem enfocar a terra per on passarà un cotxe i així quan 
aquest passi  ja tenim enfocada la distància i assegurem no perdre-les. Com veieu el seu ús és molt 
específic, però en moltes ocasions resulta molt útil.
 Només cal tenir en compte que no s'ha de variar la posició de la càmera al subjecte un cop enfocat.
En casos de poca llum la càmera no pot enfocar correctament.
Per això la majoria de les càmeres disposen d'un sistema d'ajuda a l'enfocament, bé amb infrarojos o 
bé amb flash.
En ajudar amb el  flash per l'enfocament tindrem en compte que el  flaix també sortirà a la foto i  això 
pot variar com volem treure la foto.
En casos d'intentar enfocar zones sense textura la càmera podria no aconseguir enfocar, ja que el 
sistema d'enfocament utilitza contrastos en vores. Per això es recomana fer coincidir el punt 
d'enfocament amb zones  contrastades o texturades (les pestanyes, la barba, una duplicitat de roba, 
un marc d'una finestra, etc). Evitarem  les zones planes sense textura ni contrast.


