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Pierwsze zdjęcia

Zaczynamy robić zdjęcia
Przygotowanie nowo kupionego aparatu do robienia zdjęć składa się z kilku etapów.

A. Naładowanie akumulatora lub akumulatorów, o ile w aparacie jest ich kilka.
B. Umieszczenie w aparacie właściwej dla tego modelu karty pamięci. 
C. Ustawienie parametrów z którymi będziemy robić zdjęcia. 

Etap A może przebiegać na kilka sposobów.

1. Wyjmujemy akumulator z aparatu i umieszczamy go w ładowarce dostarczonej wraz z 
aparatem. Tak postępujemy, gdy aparat jest zasilany akumulatorem skonstruowanym 
specjalnie do aparatu cyfrowego. Są to tzw. akumulatory dedykowane.  

2. Niektóre aparaty fotograficzne nie  wymagają wyjmowania akumulatora a jedynie 
umieszczenia całego aparatu na specjalnie skonstruowanej ładowarce.

3. Są też modele aparatów cyfrowych, które podłącza się do specjalnie dla nich 
przeznaczonej ładowarki kabelkiem.

4. W przypadku aparatów fotograficznych zasilanych akumulatorkami typu AA (paluszki) 
musimy wyjąć akumulatorki z aparatu i włożyć do standardowej ładowarki. Zarówno 
akumulatorki typu AA jak i ładowarki do nich nie są sprzedawane w komplecie z aparatem.

Etap B polega na umieszczeniu we właściwym gnieździe karty pamięci. W popularnych 
aparatach kompaktowych stosowane są obecnie prawie wyłącznie karty typy SD, SDHC i SDXC. 
Większość aparatów kompaktowych ma wewnętrzną pamięć o pojemności kilkudziesięciu 
Megabajtów i możemy zacząć robić zdjęcia bez korzystania z pamięci dodatkowej umieszczanej 
w tym specjalnym gnieździe. Jednak bez tej dodatkowej pamięci o pojemności kilku Gigabajtów 
możemy zrobić zaledwie kilka zdjęć o najwyższej rozdzielczości. 

Etap C może być bardzo złożony i wymagać wielu operacji takich, jak ustawianie pokręteł 
czułość, balans bieli, czasu otwarcia migawki i wielu innych parametrów. Początkujący użytkownik 
aparatu fotograficznego powinien zacząć od fotografowania w trybie trybie pełnej automatyki. W 
trybie tym jedyne co musimy zrobić to wycelować obiektyw w kierunku sceny, którą chcemy 
zarejestrowana zdjęciu, i nacisnąć przycisk spustu migawki. 

Tryb w pełni automatyczny, oznaczony jest w 99% modeli aparatów fotograficznych jako 
AUTO ustawia się za pomocą pokrętła umieszczonego zazwyczaj na górze aparatu. Jeżeli nie ma 
tam pokrętła z symbolem AUTO, to musimy zajrzeć do instrukcji aparatu by go zlokalizować. 

Pierwsze zdjęcia  
Po wykonaniu tych prostych czynności możemy zacząć fotografować. Pierwsze zdjęcia 

najlepiej robić w bardzo dobrym oświetleniu, czyli na dworze w godzinach zależnych od pory roku. 
Latem będzie to między 7 a 19 a zimą między 9 a 15. Chodzi o to, by te pierwsze zdjęcia były 
możliwie jak najlepsze, by nie zniechęciły nas zaraz na początku kariery fotografa.
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