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                    Structura cursului
Modulul 1

Istoria fotografiei
Genuri fotografice
Ce este aparatul foto
Tipuri de aparate foto
Cum îl alegi pe cel potrivit
Funcțiile aparatului foto
Rezoluție, pixeli, senzor, noțiuni 
Cum și ce să ajustezi
Reguli de bază

Temă pentru tine
Q&A - pe grupul privat

Modulul 2

Obiective foto
Noțiuni generale
Expunere, diafragmă, viteza obturatorului, ISO
Exponometrul și Triunghiul de expunere
Cum faci alegerea corectă a setărilor ISO - Diafragmă - Timp de expunere? 
Despre Bokeh (fundalul blurat)
Cum și de ce să folosești focusul
Exemple în modurile macro, acțiune, lumină scăzută/lumină din spate
Stabilirea zonei AF
Modurile de fotografiere explicate

Q&A - pe grupul privat



                    Structura cursului
Modulul 3

Modurile de măsurare a expunerii
Temperatura de culoare și balans de alb
Lumina în fotografie
Difuzor bliț/Bouncer/Accesorii
Flash-ul
Exemple în baza direcției de orientare

Temă până la modulul viitor
Q&A - pe grupul privat

Modulul 4

Compoziția în fotografie

Temă până la modulul viitor
Q&A - pe grupul privat



                    Structura cursului
MODULE BONUS

SELECȚIA ȘI EDITAREA FOTOGRAFIILOR

Editarea în fotografia digitală și cum te va ajuta sa obții rezultate uimitoare
Prezentare Adobe Bridge și Camera RAW și Photoshop
Cum și ce să ajustezi
Exemple și exerciții de editare
Folosirea preseturilor și acțiunilor

Temă final de curs
Q&A - pe grupul privat

BRANDING PERSONAL - PROMOVARE BUSINESS

Avatar - Nișă - Brand și Marketing
Cine este clientul ideal 
Cum dezvolți un avatar client
Cum creezi un brand
Ce instrumente folosim pentru marketingul de nișă



Aspecte importante în istoria fotografiei

ÎNCEPUTUL



Prima fotografie a fost realizată de inventatorul francez Joseph 
Nicéphore Niépce în vara anului 1826, fotografie care se mai păstrează 
încă și astăzi. 

A fost făcută de la fereastra casei sale din Saint-Loup-de-Varennes.

Imaginea a fost intitulată de către autor 

“La cour du domaine du Gras”

tradus în română

„Vedere de la fereastra din Le Gras”

  Prima fotografie



Armand-Hippolyte-Louis Fizeau și Jean Bernard Leon Foucault au 
fotografiat soarele pe 2 aprilie 1845. 

Fotografia a fost făcută cu ajutorul procesului de daghereotipie la 
un timp de expunere de 1/60 sec.

A avut aproximativ 12 cm diametru și a capturat mai multe pete 
solare.

  Prima fotografie a soarelui



Procesul științific prin care a fost făcută prima fotografie color a fost 
inventat de fizicianul James Clerk Maxwell în 1861. 

Pe declanșatorul aparatului de fotografiat a apăsat Thomas Sutton, dar 
lui Maxwell îi este atribuit procesul științific.

Combinația a trei imagini alb-negru, fiecare făcută printr-un filtru roşu, 
verde şi albastru. 

Rezultatul: imaginea unei funde din stofă în carouri, pe care Maxwell a 
folosit-o într-o prelegere pe tema culorii, la King's College London. 

O imagine banală la prima vedere, însă a schimbat pentru totdeauna 
istoria fotografiei. 

Tehnica a intrat în istorie sub numele de "Sutton-Clerk".

  Prima fotografie color



Prima fotografie de noapte cu animale a fost realizată de George Shiras în 1906

  Prima fotografie nocturnă cu animale



În 1926, fotograful Charles Martin de la National Geographic și botanistul 
William Longley au făcut prima fotografie subacvatică în culori. 

Aceștia au introdus aparatele în carcase impermeabile și au folosit un 
blitz alimentat cu magneziu.

  Prima fotografie subacvatică în culori



Prima fotografie color aeriană de succes a fost făcută în 1931 de 
către directorul adjunct al National Geographic, Melville Grosvenor, 
dintr-un avion al Marinei Militare USA și înfățișa Statuia Libertății.

  Prima fotografie color aeriană



Această faimoasă imagine este prima fotografie a planetei 
noastre surprinsă în întregime. 

A fost făcută de către echipajul Apollo 17 pe data de 7 
decembie 1972 când părăseau orbita terestră cu direcția 
către Lună. 

Soarele care se regăsea în spatele navei a oferit o lumină 
perfectă pentru realizarea acestei fotografii.

  Prima fotografie a pământului văzut din spațiu



În luna decembrie 1984, în timp ce mergea printr-o tabără de refugiați din Pakistan, fotograful de la 
National Geographic, Steve McCurry, a făcut unul dintre cele mai faimoase portrete din lume.

Fata afgană cu ochii verzi a capturat atenția întregii lumi, demonstrând încă o dată că fotografia are 
puterea de a deschide ochii, inimile și mințile cu un singur click.

Portretul lui McCurry a fost publicat pe coperta revistei National Geographic în iunie 1985 și a fost făcut 
pe film Kodachrome, folosit pentru multe decenii de McCurry și de mulți alți fotografi profesionisti. 

În iunie 2009 Kodak anunță că va retrage de pe piață filmul și îi cere lui McCurry să expună unul dintre 
ultimile filme de Kodachromes. 

Imaginile acelui film au fost donate la muzeul George Eastman House din Rochester, New York.

Unul dintre cele mai faimoase portrete din lume



Principalele genuri fotografice

Alegerea nișei fotografice



Derivat din pictură, portretul a fost unul dintre primele genuri fotografice și 
rapiditate cu care aparatul de fotografiat s-a dezvoltat  a condus curând la 
realizarea portretelor adaptate la ambient, mai întâi în studio, apoi în aer 
liber. 

Reportage-ul a adus cu el alte variante mai interesante, creșterea 
publicității revoluționând destul de mult acest gen fotografic.

În prezent se preferă a vorbi despre figura umană, în cele mai variate 
posturi, expresii și interacțiuni. Pentru toate aceste motive, aproape 
întotdeauna se vorbește despre Figură, mult mai generic și cuprinzător.

Deseori figura regizată va rămâne în categoria - Figură. 

Dacă persoana iese în evidență față de restul ambientului, cade într-un alt 
gen cum ar fi Reportage sau Ambient. Linia care delimitează aceste genuri 
este destul de subtilă și discutabilă.

Portretul



Fotografia reportaj este stilul ce definește fotografia și o identifică printre 
celelalte tipuri de artă. 

Dacă peisajul, portretul, au fost împrumutate ca și stiluri din pictură, reportajul 
există doar în fotografie! Prin reportaj fotografic se înțelege o documentare de 
fapte, de evenimente sau de fenomene, la care fotoreporterul a fost martor.

Subiectul, aspectele și amănuntele lui diferite, mediul, implicațiile sunt 
reprezentate pe cât posibil într-o formă vizuală, explicațiile referindu-se numai 
la acele aspecte ce nu pot fi comunicate decât prin cuvinte. 

Și în acest caz limitele cu alte genuri pot fi foarte subtile și subiective. 

Aceeași fotografie poate fi definită Reportaj, Ambiental, Figură adaptată etc.

Reportajul



Street photography sau fotografia de stradă, este un stil 
fotografic documentar unde sunt imortalizați subiecți în situații 
normale sau particulare, în locuri publice ca străzi, magazine, 
parcuri, conferințe etc.

Particularitatea acestui gen este că de obicei subiecții nu știu că 
sunt fotografiați. 

Sunt așa zisele poze furate, astfel dând un aspect foarte natural 
fotografiei.

Street photography - fotografia de stradă



Când scenariul natural vine invadat, mai mult sau mai puțin, de om 
sau de urmele sale (obiecte, gunoaie, clădiri, poduri, bărci etc.), 
peisajul încetează să mai fie pur și necontaminat, devine ceva 
diferit ce astăzi numim mai comun, Ambient.

Panorama unui oraș, o pistă de schi, o vedere a unor turbine 
eoliene, o fermă la umbra unui receptor telefonic. 

Cele menționate pot fi mereu valide exemplele de fotografie 
ambientală, acolo unde peisajul natural a fost transformat pentru 
a conviețui cu omul și cu produsele lui, frumoase și urâte.

Mediul înconjurător - Ambient



Sunt multe moduri de a înțelege acest gen și confirm faptul că nu pot 
exista delimitări fixe. 

Se întoarce la originile peisajului pictat pentru a ajunge până la tendințe 
fotografice mai moderne (fotografi de ”Landscape”, peisagiști puri ca 
Ansel Adams, despre care poți afla mai multe pe www.anseladams.com), te 
pot inspira dacă ești pasionat de acest stil.

În conținutul său pur, prin peisaj se înțelege esențial un scenariu natural 
imaculat, unde omul și urmele sale rămân pe dinafară.

Se poate ține de acest concept „pur„ de peisaj, acceptând doar intruziuni 
foarte mici și marginale din elemente care nu sunt naturale ( ca o 
persoană în depărtare, sau un stâlp, o casă, care sunt foarte departe și 
trec aproape neobservate).

Peisaj

http://www.anseladams.com


Diversele forme ale naturii nu se termină cu peisajele. 

Când coborâm într-un ambient mai restrâns, nu putem vorbi de 
Peisaj, ci de Natură în toate formele ei particolare: un fluture, o 
floare, un pârâu, un leu și așa mai departe. 

În această categorie reintră toate macrografiile care au ca 
obiect diferitele forme de origine naturală. 

Chiar și în acest caz separarea dintre Natură și Peisaj este mai 
mult decât fixă, considerând gradualitatea posibilelor scene și 
infinitelor scene interpretative.

Natură și macro



Aici nu sunt prea multe de spus, dacă nu faptul că poate cuprinde o 
mare parte din activitățile umane unde există o competiție, o 
confruntare sau un angajament fizic: o partidă de șah, o școală de 
dans, o partidă de biliard, o provocare la minigolf, o ședință la sală, o 
excursie cu bicicleta etc.

Sport



În acest gen încadrăm subiecte neînsuflețite, fotografiate de obicei în 
studio cu lumini auxiliare dispuse potrivit. 

În loc de un studio, poate fi vorba și de o cameră normală sau de un 
coridor dintr-un hotel, dar trebuie să rămână neatinse câteva 
caracteristici cum ar fi obiectele neînsuflețite expuse la o lumină diferită, 
izolate complet de orice alt context, diferit de elementele atent 
selecționate și expuse în fotografie.

Still life - Natura moartă



Fotografiile care surprind detalii arhitecturale ar putea fi 
catalogate în genul Ambient. 

Totodată este vorba despre un stil foarte practicat care merită o 
categorie proprie, desigur cu scopul de a nu aduce sub aceeași 
categorie imagini cu conținut prea diferite.

Arhitectură



Fotografiile care cuprind tot ceea ce privește cerul și stelele, 
de la cele artistice la cele științifice.

Astrofotografie



Acum ceva timp prin termenul de fotografie creativă se înțelegea acel tip de 
imagini de diferite tipuri: fotomontaje, fotografii cu diferite tehnici de 
estompare (mișcate/blurate), infraroșu, decupări speciale și neobișnuite etc.

Progresul tehnicilor și răspândirea multor efecte face ca ceea ce era înainte 
experimental să devină standard. Din acest motiv se consideră că ar fi util 
inserimentul în categoria ”normale” imagini care până acum ceva timp puteau 
fi considerate ”experimentale” sau ”creative”.

Să transformi în alb negru o fotografie în culori, lăsând câteva zone colorate, 
nu mai este atât de ciudat sau dificil; să aplici un filtru este mai mult decât 
creativ, un efect de retușare, eliminarea obiectelor nedorite sau erorilor dintr-o 
fotografie este posibilă pentru oricine cunoaște un program de editare.

La fel de bine aceste fotografii ar putea fi incluse în categorii normale, 
adăugând un scurt comentariu explicativ despre tipul de intervenție efectuat. 
Altfel aproape toate imaginile realizate cu un aparat de fotografiat digital ar fi 
experimentale, luând în considerare multitudinea de elaborări care se fac de la 
începutul capturării imaginii și de la memorizarea acesteia, pentru a finaliza 
cu editarea în postproducție, care ține să perfecționeze rezultatul.

A fost schimbată tehnică dar la sfârșit, un portret sau un peisaj, deloc, un pic, 
sau mai mult mult elaborate, rămân tot portret și peisaj.

În categoria Elaborări se încadrează toate acele imagini unde intervine cu 
preponderență și determinare fantezia personală, pentru a crea o sugestie 
inexistentă sau neexplorată.

Elaborate - Creative



La început este mai bine să nu te preocupi de genul fotografic și să fotografiezi tot ceea ce îți atrage atenția. 

Dacă apoi începi să îndrăgești un anume stil, este mai bine să te dedici acestuia, deoarece acesta îți va permite să îți focalizezi 
energiile și resursele doar pe stilul respectiv și să te dezvolți mai repede pe acea nișă.

Asta pentru că unele genuri mai tehnice cer competențe la care se ajunge după mult timp și practică, de considerat pe final și 
costul instrumentelor specifice.

Ce gen/nișă fotografică alegi?



behance.net

500px/com

deviantart.com

abduzeedo.com

creativeadawards.com

1x.com

creativepromag.com

pinterest.com

boston.com/bigpicture

magnumphotos.com

fotografi.tv

photo4u.it

designyoutrust.com

Unde te poți inspira



Înainte de a alege un aparat de fotografiat e bine să răspunzi la câteva întrebări:

● Pentru ce va fi folosit?
 

● Câtă greutate ești  dispus să cari?
 

● Câtă importanță dai fotografiilor ca și calitate a imaginii, tehnică?
 

● Cât ești dispus să investești?

Ce este aparatul foto și cum îl alegi pe cel potrivit?



 Compacte                                 Bridge                                          Mirrorless                             Reflex

● mici și lejere
● simple de utilizat
● o singură lentilă 
● probabilitate scăzută 

de a gestiona situații 
cu lumină particulară

● mărime puțin peste medie
● ușor de folosit 
● lentilă unică dar foarte 

flexibilă (mult zoom)
● posibilitate discretă de a 

gestiona situațiile cu 
lumină particulară

● mărime medie
● posibilitatea de a  alege 

diferitele moduri
● lentile interschimbabile
● posibilitate optimă de a 

gestiona situațiile cu lumină 
particulară

● mărime mare
● posibilitatea de a alege diferitele moduri
● lentile interschimbabile (gamă variată )
● posibilitatea profesională de a gestiona 

situații cu lumină particulară

Tipuri de aparate foto



● Sunt aparate de fotografiat fără obiectiv interschimbabil, de obicei au un  obiectiv zoom
● Există excepții de compacte cu lentile de distanță focală fixă
● Sunt aparate mici ca dimensiuni și greutate
● Sunt foarte ușor de folosit și funcționează complet automat (unele permit reglarea manuală inclusiv focalizarea)
● Toate înregistrează video în full hd 1920x1080pixel
● Multe oferă funcții speciale ca panoramic sau filtre particulare
● Mare parte au senzori de dimensiuni mici
● Cel mai comun este de dimensiuni 6.7x4.55mm, acesta având dimensiuni reduse. Aspectul negativ este că 

senzorii așa mici nu permit obținerea unui bun raport calitate/zgomot
● Un alt aspect negativ al senzorilor de mici dimensiuni este că de multe ori obiectivele nu reușesc să reproducă 

foarte bine detaliile mai fine
● Nu sunt potrivite pentru poze în situații în care lumina este scăzută, decât în interior, folosind flash-ul
● Rapiditate scăzută la fotografiere ( cu întârzieri care pierd de multe ori momentul)
● Rapiditate scăzută la focalizare
● Rapiditatea scăzută la salvarea imaginilor pe cardul de memorie
● Absența, aproape universală, a vizorului ( unele aparate îl au, dar de calitate inferioară și asta face ca utilizarea 

acestuia afară, cu soare sau umbră multă, să fie dificilă)

SUNT POTRIVITE PENTRU FOTOGRAFII GENERALE AFARĂ, ÎN CĂLĂTORII, ÎN VACANȚĂ SAU PENTRU EVENIMENTE ȘI 
OCAZII ÎN FAMILIE, DAR UTILIZÂND FLASH-UL

Compacte



Se împart în:

COMPACTE PREMIUM

Au montați senzori de dimensiuni mai mari ( de la 7.49x5.52mm la 8,80x6.60mm până la 13.2x8.8mm) și obiective cu 
luminozitate ridicată.

Acestea permit obținerea unor rezultate mai bune în condiții cu lumină scăzută chiar dacă nu ating calitatea celor 
reflex și mirrorless.

COMPACTE SUPERZOOM

Au montate obiective zoom până la 40x. Lentile de la 25mm până la obiective supertele de 500mm într-un corp care 
rămâne compact. 

Asta penalizează luminozitatea obiectivului și rezultatul este acela că se reușește a folosi zoom-ul doar în condiții de 
luminozitate mare.

Compacte



● Design asemănător cu cel al aparatelor reflex, dar de dimensiuni mai mici
● Obiective zoom mai mari, de la 20x în sus, dar nu luminoase 
● De obicei vizorul este electronic
● Posibilitatea de utilizare în prioritate diafragmă(A/Av) și manuală(M), pe lângă programul automat
● Înregistrează video în full HD 1920x1080 pixeli
● Multe dintre ele oferă funcții speciale ca panoramic și filtre particulare
● Intern, ca și cele compacte, au senzorul 6.17x4.55mm
● Calitatea imaginii este similară cu aceea a aparatelor compacte
● Viteză de operare nu este diferită de aceea a celor compacte
● Pentru aparatele de fotografiat bridge, alegerea este mai restrânsă decât pentru cele compacte, dar oricum 

fiecare marcă are cel puțin una în catalogul lor
● Și în acest caz avem excepții peste medie

ACESTE APARATE DE FOTOGRAFIAT ATRAG FOARTE MULT TOCMAI PENTRU ZOOM-UL LOR CARE PERMITE CAPTURAREA 
PARTICULARITĂȚILOR DE LA DISTANȚĂ SAU DE A FOTOGRAFIA FĂRĂ A FI VĂZUȚI.

Nu sunt recomandate pentru fotografia sportivă sau pentru animale în libertate.

Bridge



● Obiective interschimbabile
● Senzori de mărimi diferite, mai mari față de cele compacte
● Sunt disponibile numeroase obiective zoom, prime
● Pot fi folosite complet automat sau manual
● Rapiditatea lor operativă este mare în ceea ce privește viteză de fotografiere și memorizare
● Autofocalizarea este de obicei  mai rapidă față de cele reflex 
● Vizorul, când este prezent, este electronic, inclus sau opțional, de calitate bună
● Toate înregistrează video full HD 1920x1080 pixel + 4k etc
● Funcții speciale și filtre creative

Alegerea aparatelor mirrorless este în creștere și aproape toate brand-urile au cel puțin un model.

SUNT APARATE FOTO POTRIVITE PENTRU ORICE ALEGI SĂ FACI, ÎN UNELE CAZURI ȘI PROFESIONALE ȘI INDICATE ATUNCI 
CÂND SE DOREȘTE UN APARAT CU GREUTATE ȘI MĂRIME LIMITATĂ, CHIAR DACĂ NU POATE STĂ ÎN BUZUNAR DIN CAUZA 

OBIECTIVELOR.

Mirrorless



● Unicitatea vizorului precis și imediat cu orice obiectiv
● Înaltă rapiditate operativă, aprindere aproape instantanee
● Focalizarea este printre cele cele mai rapide
● Funcționează bine și în condiții de lumină scăzută
● Este capabilă să surprindă subiecți în mișcare
● Întârzierea declanșatorului este minimă și nu există riscul să ratezi momentul
● Calitatea imaginii este optimă pentru aceste aparate cu senzor APS-C și excelentă pentru cele full frame
● Fiecare gamă are o linie vastă de obiective de la unghi larg la zoom
● Liniile complete sunt cele de la Canon și Nikon, dar și cele de la Pentax și Sony au alegeri bune
● Numeroase obiective universale furnizate de terți
● Pot fi folosite în mod automat,program, prioritate sau manual
● Focalizare automată sau manuală
● Înregistrări video full HD cu posibilitate de reglare manuală

ÎN CONCLUZIE APARATELE REFLEX SUNT APARATE FOTO POTRIVITE PENTRU TOATE TIPURILE DE FOTOGRAFII ȘI 
PENTRU TOȚI FOTOGRAFII, INCLUSIV PENTRU PROFESIONIȘTII CARE LE FOLOSESC LA NIVEL MONDIAL.

Alegerea este variată și la nivel de cost, se începe de undeva de la 300 Euro cele mai economice APS-C și se ajunge la 
6000-7000 Euro pentru cele full frame sau modelele pro.

Singura lor limită este greutatea și dimensiunea majoră în comparație cu cea a altor aparate foto, chiar dacă cele 
mai economice și mai mici APS-C nu se diferențiază decât prin  câțiva mm și grame de cele mirrorless care sunt 
dotate de vizor.

Reflex



Toate imaginile digitale sunt formate din mici ”blocuri” numiți pixeli. 

Numărul de pixeli determină rezoluția imaginii (câte detalii conține). Cu cât este mai 
mare numărul de pixeli cu atât este mai mare și rezoluția.

Cu cât sunt mai mulți pixeli utilizați pentru a realiza o imagine cu atât sunt mai vizibile 
detaliile și imaginea apare mai netedă.

În următoarea secvență numărul de pixeli a fost scăzut gradual dar dimensiunile 
fotografiei ( circa 13x13cm) au rămas aceleași.

SCĂZÂND NUMĂRUL DE PIXELI SE PIERDE DETALIUL ȘI PIXELII DEVIN UȘOR, UȘOR MAI 
VIZIBILI PÂNĂ CÂND ÎN ULTIMA IMAGINE SE POATE OBSERVA FIECARE PIXEL CARE 

FORMEAZĂ IMAGINEA.

Rezoluție și pixeli



Senzorul unui aparat foto digital are aceeași funcție ca un film în aparatul de fotografiat tradițional.

Senzorul este acolo unde obiectivul aparatului focalizează subiectul sau scena și este acolo unde 
imaginea vine capturată înainte să fie transformată în date digitale și trimisă la cardul de memorie 
pentru a fi conservată pe termen lung.

a. micro lentila cu filtru IR
b. filtru RGB (red, green, blue)
c. fotodiode
d. milioane de senzori

Milioane de fotodiode acoperă un senzor digital. 

Un filtru colorat îi permite să înregistreze culoarea, în timp ce micro lentilele optimizează lumina 
care vine de la obiectivul aparatului.

Senzorul aparatului



DIMENSIUNILE SENZORULUI

Când se alege aparatul de fotografiat megapixelii sunt mereu o 
valoare care trebuie luată în considerare.

Nu întotdeauna un senzor cu mulți megapixeli are o calitatea mai 
bună, dar deseori dimensiunea senzorului este unul dintre parametrii 
cei mai importanți în alegerea aparatului. 

Senzorul este format din milioane de pixeli și fiecare pixel este 
compus dintr-o micro lentilă și un element electronic care transformă 
lumina în semnal digital: cu cat este mai mare pixelul, cu atât este mai 
mare cantitatea de lumină capturată. Precizia este mai mare și 
zgomotul de imagine este diminuat.

Senzorul aparatului



CE ESTE FACTORUL DE CROP?

Factorul de crop se referă la raportul dintre diagonala formatului de 35mm cu cea a 
senzorului.

În fotografia clasică, formatul  de referință este considerat filmul de 35mm(36mm X 
24mm).  În fotografia digitală, senzorul de imagine echivalent acestui format de 
referință este numit senzor full frame, având întocmai dimensiunile de 36mm X 24mm.

Formula matematică pentru a calcula factorul de crop al unui aparat DSLR este 
raportul dintre diagonala senzorului full frame și diagonala senzorului aparatului. 

CF = diag35mm/diagsenzor.

Un obiectiv de 100mm montat pe un aparat full frame se va comporta ca un obiectiv 
de 100 de mm, spre deosebire de același obiectiv care va ”deveni” un obiectiv de 
160mm (100mm x 1.6 factor de crop) pe un Canon sau 150mm pe celelalte aparate foto 
APS-C. Cu cât este mai mare factorul de crop, este mai evident efectul “zoom in” 
pentru o distanţă focală dată.

Senzorul aparatului



DIFERENȚA ÎNTRE FULL FRAME ȘI CROP

Diferența majoră, după cum se vede:

● Imaginea redusă la senzorul crop

Mai departe vei vedea că acest CROP creează  avantaje și dezavantaje

Senzorul Full Frame versus Senzorul Crop



AVANTAJE CROP VERSUS FULL FRAME

1. Magnificare

Dacă dorim să fotografiem WildLife, Sport, Macro

Observăm că datorită factorului de crop, avem o imagine centrală mai bine definită, 
ideală pentru macro. 

Ca exemplu, voi compara un aparat de 24 mp Crop și un 24 mp Full Frame

Așa cum ai aflat mai devreme, nu toți producătorii au același factor de Crop

● Nikon și Sony au 1.5 x -> 100mm pe FF ~ devine 150mm pe Crop 
● Canon 1.6 x -> un obiectiv 100mm pe FF ~ devine 160mm pe Crop

Cei care fotografiază natura, păsări, animale, vor folosi obiective de până la 600mm , 
echivalent pe un Crop a 960mm 

2.  Marele avantaj este prețul

Obiectivele atât de mari, pe monturi Full Frame sunt extrem de scumpe. 

Atât aparatele Crop cât și obiectivele, au prețuri mai mici decât cele Full Frame

Senzorul Full Frame versus Senzorul Crop



Senzorul Full Frame versus Senzorul Crop

AVANTAJE CROP VERSUS FULL FRAME

3. Dimensiuni și greutate

În mod logic, dacă senzorul este mai mic, atunci și body-ul va fi mai mic,
astfel aparatele Crop cât și obiectivele, sunt mai mici și mai ușoare.

Pentru persoanele cu mâinile mari acesta poate fi un dezavantaj.

Pentru cei care călătoresc mai mult și dimensiunea și greutatea bagajului contează, 
un aparat crop poate fi soluția ideală. 

4. Mai multă suprafață de focus

Atunci când fotografiem macro avem o suprafață mai mare de focus decât în cazul 
unui Full Frame.



Senzorul Full Frame versus Senzorul Crop

DEZAVANTAJE CROP VERSUS FULL FRAME

1. Performanță mai slabă în condiții de lumină scăzută

Pixelul unui senzor Full Frame este mai mare decât cel Crop.

Ca să îți dai seama mai exact, imaginează-ți două ferestre, fiecare corespunzând unui 
pixel.

Fereastra mică reprezintă pixelul senzorului Crop, fereastra mare reprezintă pixelul 
senzorului Full Frame, și astfel: 

● într-o fereastră mică va intra o cantitate mai mică de lumină iar într-o 
fereastră mare, va intra o cantitate mai mare de lumină.

Asta înseamnă ca un senzor Crop, va avea probleme în condiții de iluminare slabă.

De obicei diferența este de 1-2 stopuri de lumină. 

De exemplu: ISO 400 pe FF  ~  ISO 1280 pe Crop

              

Senzor Full Frame

Senzor Crop



Senzorul Full Frame versus Senzorul Crop

DEZAVANTAJE CROP VERSUS FULL FRAME

2. Mai puțin Bokeh (fundal blurat)

Un aparat Full Frame are exact aceeași cantitate de blur ca un aparat Crop.

Dar din cauză că decupăm partea centrală din cadru, obținem o compoziție diferită, 
iar subiectul va fi mult mai mare în cadru. 

Ceea ce înseamna că va trebui să facem un pas în spate pentru a putea încadra 
corect. Acest lucru va influența și profunzimea de câmp.

3. Landscape, unghiuri largi

Așa cum am spus, un senzor Crop este mult mai bun decât Full Frame pentru 
fotografia macro. Se va întâmpla exact invers la fotografia landscape, deoarece ne 
dorim să cuprindem cât mai mult din suprafața vizualizată.

Astfel o lentilă de 16mm FF va fi ~ 26mm pe Crop  (16 x 1.6 = 25.6)

              



Senzorul Full Frame versus Senzorul Crop

OBIECTIVE - Ce trebuie să știi 

O parte din obiectivele Full Frame se potrivesc și la aparatele Crop, dar nu și invers.

Dacă un obiectiv este proiectat să meargă pe senzor Crop, nu va merge pe Full Frame.

- Se va obține un efect de vignetare -

Obiectivele Crop în general sunt mai:

● ușoare
● mici
● ieftine

Ca și concluzie finală, nu putem spune că Full Frame este mai bun decât Crop.

Totul depinde de necesitățile noastre.

De altfel este posibil ca aparatele Crop de ultimă generație să fie mult mai bune decât 
cele Full Frame de generație veche. 
              



RGB

Culorile primare adăugate, roșu, verde și albastru sunt culorile luminii naturale și pot 
fi utilizate pentru a produce toate acele culori pe care ochiul uman le distinge.

O imagine poate să fie descompusă prin intermediul filtrelor sau a altor tehnici în 
aceste culori de bază, care amestecate între ele oferă aproape toată  paleta de culori 
vizibile..

Modelul RGB este utilizat în fotografia digitală pentru a reprezenta marea parte a 
culorilor spectrului optic.



Cine a folosit aparate foto cu film știe că filmele au standarde ISO (sau ASA) diferite.

Standardul ISO (International Standard Organization) definește sensibilitatea filmului la lumină: cu cât valoarea este mai mare, cu 
atât crește și sensibilitatea.

În mod similar, senzorul într-un aparat de fotografiat digital poate fi reglat în așa fel încât să fie mai puțin sau mai mult sensibil la 
lumină și acesta vine indicat printr-o valoare echivalentă sau ajustare ISO. 

Un aparat compact, de exemplu, poate avea ajustări ISO de 50, 100, 200, 400 în timp ce un aparat Reflex digital vine cu valori în creștere 
de 100, 200, 400, 800, 1600, 3200+.

Ca și standardele ISO ala filmelor, cu cât este mai mare valoarea ISO, majoră este sensibilitatea senzorului la lumină, dar în realitate 
asta înseamnă că semnalul creat de lumina care lovește senzorul este amplificat la un grad mai mare. (nu este lumină naturală, ci 
doar amplifică/reduce prin tehnologia digitală lumina)

MĂRIRE ISO >> CAPTUREAZĂ MAI MULTĂ LUMINĂ >> SE MĂREȘTE ”ZGOMOTUL”

ISO



Tipul de fișier reprezintă modul standard de arhivare a informațiilor într-un computer în așa fel 
încât acestea să fie citite sau vizualizate prin intermediul unui program. 

Fișierele sunt în general recunoscute de ultimele trei litere din numele acestora. Aceste litere sunt 
definite ca extensii ale fișierului. Pentru salvare, în orice program, este utilizată o extensie 
specifică de fișier.

TIPURI DE FIȘIERE:

● FOTOGRAFIE: JPEG, RAW
● POST-PRODUCȚIE: TIFF, PSD

CALITATEA ÎNREGISTRĂRII UNEI IMAGINI

Putem alege o rezolutie mai mare, aceea care ocupă mai mult spațiu și care are și informații mai 
multe despre fotografiile făcute. În general sunt JPEG( Basic - cu cele mai puține informații, 
Normal - mediu, Fine - cel mai bun, cu cele mai multe informații). În aparatele foto de nivel înalt 
găsim și fișiere de tip TIFF și fișiere RAW.

Unele aparate foto, în particular modelele mai sofisticate, oferă posibilitatea de a seta ambele 
selecții RAW și JPEG, de obicei definite ”RAW+JPEG”.

Când se folosesc aceste setări, aparatul produce două fișiere pentru fiecare imagine capturată: 
unul RAW, date care nu au fost elaborate și o imagine JPEG care poate fi trimisă direct către o 
imprimantă.

Numărul de fotografii care se pot face pe același card depinde de câți GB are cardul de memorie 
și de alegerea dimensiunilor imaginilor care se vor obține.

În tabelul care urmează avem exemple de rapoarte între dimensiunea imaginii și formatul de 
imprimare care se pot obține la 240dpi.

Tipuri de fișiere



Exemple de dimensiune imagine - Dimensiune imprimare

Acest tabel prezintă setările fotografiei, tipul de fișier obținut și formatul de imprimare (a 240dpi) și numărul de fotografii care pot fi stocate 
pe un card de 500 MB pentru o cameră foto de 8MP.

Calitate                                             Format                Dimensiune fișier                           Dimensiune print                      Număr fișiere

JPEG sau RAW



CE ALEGI  JPEG SAU FORMAT RAW?

Mărimea în pixeli returnează dimensiunea fizică a imaginii, în schimb calitatea definește compresia
imaginii. Acestea sunt reglate din meniul intern al camerei.

L=LARGE M=MEDIUM S=SMALL

● COMPRESIE MICĂ - LARGE = CALITATE EXCELENTĂ, IMG DE MĂRIMI MARI
● COMPRESIE MEDIE - MEDIUM = CALITATE MEDIE, IMG DE MĂRIMI NORMALE
● COMPRESIE MARE - SMALL =   CALITATE SCĂZUTĂ, IMG DE MĂRIMI MICI

https://youtu.be/9hwAQ5glzNU - RAW vs JPEG

JPEG sau RAW

https://youtu.be/9hwAQ5glzNU


Răspândirea rapidă și numărul mare de de producători și interesele 
comerciale legate de acestea, au făcut în așa fel încât să nu existe un 
standard pentru aceste dispozitive portabile de arhivare. 

Există multe tipuri diferite de carduri de memorie, ca dimensiune formă și 
interfață.

Astăzi există modele de diferite dimensiuni, capacitate și caracteristici 
tehnice, cele mai încăpătoare ajung acum la 256GB ( Compact flash) dar nu 
sunt încă răspândite din cauza prețului; modelele de 32GB sau 64GB sunt, în 
schimb, cele mai comune.

1.  Secure Digital             2. CompactFlash
3. Memory Stick              4. xD-Picture Card
5. Memory Stick Duo      6. microSD

Cardurile de memorie

1                           2                          3

4                           5                          

6



Inelul selector ne permite să alegem în ce modalitate vom face fotografiile

A   =  automat

P   =  program

M  =  manual

AV =  prioritate diafragmă

TV =  prioritate de timp

Alegerea modalităților



Cum și ce să ajustezi



● Claritatea    - cât de clar apare conturul în imagini
● Contrastul   - determină suma tonurilor medii prezente
● Saturație     - determină intensitatea culorilor
● Tonalitatea  - determină paleta cromatică

Se reglează din meniul intern al aparatului foto, dar nu la toate 
aparatele este posibil să te joci cu aceste valori. 

În unele cazuri depinde de ce ”picture style” ai selecționat.

Saturație, contrast și claritate



claritate la minim                                                           claritate la maxim

Saturație, contrast și claritate

contrast la minim                                                           contrast la maxim



Saturație, contrast și claritate
saturație la minim                                                           saturație la maxim

tonalitate caldă                                                              tonalitate rece



Toate aparatele foto digitale sunt dotate de un senzor încorporat în măsură să depisteze orientarea aparatului. 
Informațiile acestui senzor vin introduse în fotografii imediat ce au fost făcute permițând rotirea în automat a 
fotografiilor verticale în același sens în care au fost fotografiate pentru a permite vizualizarea pe PC.

În meniul setări al aparatului foto este inclusă și opțiunea Rotire automată a imaginii, care permite controlul 
informațiilor în ceea ce privește orientarea aparatului foto.

Autorotația



Este foarte importantă prinderea aparatului foto în manieră solidă și 
stabilă pentru a evita pozele mișcate, să reușești să încadrezi corect 
subiectul și de asemenea să nu îți cadă aparatul din mână.

Regulă de bază - Cum să ții aparatul foto

Cum să nu ții și cum să ții 
aparatul foto



Este fundamental înainte de a face o fotografie, să observi și să înțelegi condițiile de lumină în care urmează să lucrezi.

Acest aspect nu doar condiționează ajustările aparatului foto dar va influență și alegerea încadrării poziției tale față de subiect, sau emoția pe care vrei să o transmiți 
în fotografiile tale.

"Primele 10000 de fotografii ale tale sunt cele mai proaste." 

- Henri Cartier-Bresson

Regulă de bază - Cum să ții aparatul foto



Baza tehnicii fotografice
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Cum ți s-a părut modulul de astăzi? 

Pentru partea asta te rog să lași un feedback în scris, în secțiunea de comentarii acestui modul, sau direct în grupul de facebook.

Feedback-ul tău mă va ajuta pentru a îmbunătăți și promova mai departe acest curs. O să afli mai multe despre partea cu promovarea în 
ultimul modul, unde îți voi explica despre brand personal și marketing.

Așadar îți sunt recunoscător pentru ajutor dacă îmi lași un feedback în scris după fiecare modul.

Poți spune despre cum ți s-a părut informația în modulul respectiv, dacă ai avut un moment de AHA, ce ai simțit.

Îți mulțumesc frumos!

Feedback zone



#TEMA1

● Pe ce model de aparat foto și cu ce obiective vei lucra (aparatul și obiectivele pe care le deții acum)
● Folosești încă modul automat sau ai trecut la cel manual după finalizarea cursului gratuit / înainte?
● Ce lacune crezi că ai? Ce îți este mai greu de înțeles, unde crezi că ai nevoie să te îmbunătățești?
● Ce aparat foto și obiective crezi că ți se potrivesc în funcție de ramura fotografiei pe care vrei să progresezi - 

portret, peisaj, eveniment, fotografie de stradă, etc
● Ce computer deții/programe de editare. Folosești sistem Windows sau Mac?

Scrie în tema pe care o voi posta pe grup, răspunsul la toate aceste întrebări și eventual alte neclarități pe care le ai.

Tema va fi postată pe grup cu #TEMA1 -  acolo vei putea scrie răspunsurile, iar noi vom ține cont de ele pentru a 
aprofunda în următoarele module.

Tema


