
 

 

 Czym w skrócie jest program SNS-HDR? Jest to program dzięki któremu możemy 

podnieść dynamikę fotografowanej sceny i z kilku zdjęć zrobić naprawdę wysokiej jakości 

zdjęcie, zachowując przy tym wiele detalu zarówno w światłach jak i cieniach. 

W poniższym poradniku przedstawię Wam podstawy używania tegoż programu. 

 

  



Początek 

Program jest dostępny w języku: <wersje językowe>  a jego interfejs nie jest skomplikowany. 

Lecz na początku może sprawić delikatne zakłopotanie ilością narzędzi i funkcji. 

 Po lewej stronie znajdują się narzędzia importowania zdjęć, przetwarzania 

wsadowego, zapisywania projektu czy gotowego zdjęcia.(1) Poniżej domyślne presety oraz te 

stworzone przez siebie które można tworzyć podobnie jak w Lightroomie.(2) Poniżej 

presetów macie okno masek,(3) które działają na podobnej zasadzie jak te w Photoshopie czy 

Lightroomie. Można za ich pomocą selektywnie poprawiać elementy na zdjęciu. 

Po prawej stronie macie najważniejsze narzędzia z którymi będziecie pracować.  

Macie trzy podstawowe zakładki – podstawowe(4), zaawansowane(5) i kolor(6). 

Poniżej krzywe jeśli ktoś lubi na nich pracować(7).  

 

 

 

 

 

 

 

  



Import zdjęć 

Metody są dwie, to jaką wybierzecie zależy już od Was. Można przeciągnąć zdjęcia z dysku 

(folderu) i wrzucić je do programu bądź użyć menu i wybrać nowy obraz. 

 

 Po zaimportowaniu zdjęć, program wyświetli powyższy komunikat. Domyślnie dwie 

pierwsze rzeczy są zaznaczone, czyli wyrównywanie obrazów (gdybyście delikatnie ruszyli 

statywem podczas robienia sekwencji zdjęć) oraz redukcja duchów (nanoszenie kilku 

obrazów na siebie np. w sytuacji w której coś by się poruszyło w kadrze podczas robienia 

zdjęć). Ważne aby wybrać tutaj profil kolorów. Predefiniowany jest Adobe RGB – 

powinniśmy go zmienić na sRGB jeżeli planujemy nasze publikacje w intrenecie. Po 

zatwierdzeniu program składa zaznaczone przez nas zdjęcia w jedno o znaczenie szerszej 

dynamice tonalnej. Chwilę to trwa. Po złożeniu zdjęcia widzimy je pośrodku programu. 

 

  



Edycja 

 Tak jak wspomniałem na wstępie, program jest mocno rozbudowany, pozwala na takie 

rzeczy których próżno szukać w konkurencyjnych oprogramowanych lub osiągnięcie ich jest 

o wiele trudniejsze. Możemy pracować na światłach, cieniach, półcieniach ich kolorze, 

wyrazistości czy detalu oraz wiele więcej. Pokażę Wam tylko główne możliwości tegoż 

programu. 

 

Skupimy się na prawej części programu bo w tej części będziemy spędzać najwięcej czasu. 

Pominę tłumaczenie każdego suwaka, bardziej skupię się na pokazaniu jak szybko zacząć 

pracować z tym oprogramowaniem i co można z niego otrzymać przy umiejętnej obróbce. 

Po zaimportowaniu zdjęcia program wczytuję preset domyślny, jeśli mamy swój możemy go 

użyć lub ręcznie korygować zdjęcie. 

 

 

  



Podstawowe 

Na samym początku, zobaczcie ile jest suwaków już w zakładce podstawowe: 

 Jasność 

 Kontrast 

 Balans bieli 

 Ochrona świateł 

 Światła 

 Czerń w światłach 

 Tony średnie 

 Czarny w tonach średnich 

 Cienie 

 Czerń 

 Punkt czerni 

 Ostrość 

 

 

 

 

W panelu po lewej możemy nadać zdjęciu początkowy 

charakter za pomocą cieni, czerni, świateł, ochrony świateł, 

kontrastu czy jasności itp. 

Zwróćcie uwagę na literkę H przy jasności oraz kontraście. 

Po jej wciśnięciu dostajemy kolejne narzędzia do edycji. 

Aktywne funkcje oznaczone literami są podświetlone na 

pomarańczowo. 

 

  



Zaawansowane 

Tutaj możemy zrobić takie rzeczy jak kontrast średni, podkreślenie świateł, detale czy 

wyrazistość. 

 

W tym panelu również występuje analogiczna sytuacja 

co powyżej, po wciśnięciu H przechodzimy do 

kolejnych dodatkowych opcji w tym panelu. 

Możemy bardzo dokładnie wypływać na takie 

parametry na zdjęciu jak wyrazistość w światłach, detale 

w światłach, podkreślenie świateł w światłach czy 

kontrast średni w światłach. 

Wszystko to ma na celu jak najlepsze zbilansowanie 

kontrastowej i szerokiej dynamicznie sceny. 

Program jak widzicie pozwala działać lokalnie, a nie 

globalnie jak w np. Lightroom, który nie jest w stanie 

pracować na poszczególnych składowych zdjęcia tak jak 

powyżej. 

 

 

  



Kolor  

To ostatnia zakładka, która dla fotografa wnętrz jest bardzo 

istotna. 

 To tutaj nadajemy prawdziwy i realny kolor zdjęcia. 

Zakładka ta jest podobna do tego, co możemy otrzymać w 

Lightroomie. Mamy na samym dole HSL do pracy na 

poszczególnych kanałach koloru, powyżej barwa i intensywność 

a na samej górze temperatura, odcień oraz nasycenie. 

 To nie koniec, tutaj również możemy aktywować 

dodatkowe narzędzia za pomocą guzika H.  

 Tutaj już bardzo dokładnie możemy wpłynąć na kolor 

naszego zdjęcia. Możemy pracować dla każdego koloru 

oddzielnie na samym dole panelu, możemy wpływać na 

intensywność świateł i ich barwę a na samej górze temperatura 

świateł, odcień czy nasycenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak widzicie program to niesamowite narzędzie, bardzo dokładne i rozbudowane. 

Umożliwia uzyskać bardzo wysokiej jakości zdjęcia, które zawsze zapisuję do TIFF i później 

z takim TIFF'em obrabiam dalej w Lightroom i tam nadaję końcowy efekt dla klienta. 

  



Pojedyncze zdjęcie po obróbce: 

Zdjęcie obrobione za pomocą SNS HDR: 


