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Mikä on RAW-kuva

Kamera tallettaa kuvan tiedostoon. 

Tiedostoformaatteja on kamerass kaksi JPG ja RAW.

JPG 

1. Kuvakennon datasta muodostetaan kuva. 

2. Kuvaan tehdään korjaukset (vinjetointi, geometriset vääristymät) 

3. Kuvaan säädetään lopulliset värit, 

4. Data leikataan niin että jokaisen pikselin värit (R G B) esitetään 8 bitin avulla/väri.

     Bittimäärä kertoo kuinka monta harmaasävyä pikselillä voi olla

    8 bit:: 256, 10 bit: 1024, 12 bit: 4096, 14 bit: 16384. 

5. Kuva pakataan pienempään kokoon.

RAW (ARW, CR2, CRW, DNG, NEF, NRW, ORF, PEF, RAF jne.)

Kuvakennolta tullut data talletaan sellaisenaan.

Yleensä jokaisessa pikselissä dataa on 12 tai 14 bittiä/väri



  

Miksi kuvata RAW-kuvia

1. Enemmän sävyjä

Raw-tiedosto on koskematonta kuvadataa, kun taas 
jpeg- tiedosto on jo valmiiksi pakattu ja käsitelty.

Ero tulee esiin varsinkin kuvien hienoimmissa 
yksityiskohdissa.



  

Miksi kuvata RAW-kuvia

2. Tarkka värintoisto

Raakamuunnosvaiheessa eli käsittelyssä voidaan 
poskelleenkin mennyt valkotasapaino – ja samalla kuvan 
värit – pelastaa ja säätää kohdilleen ilman, että laatu kärsii tai 
kuvadataa häviää.

Jpeg-kuvan valkotasapaino on määritelty jo kuvausvaiheessa, 
ja jos sitä koetetaan korjata kuvankäsittelyn avulla, se 
onnistuu vain osittain ja laatu kärsii.
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3. Valotuksen korjausmahdollisuus

Jos valotus epäonnistuu kuvattaessa ja jokin osa kuvasta on täysin 
mustaa tai puhki palaneen valkoista, voidaan kuva usein pelastaa 
käsittelyssä, koska siinä on maksimaalinen määrä kuvadataa mistä 
säätää.

Taivas on jpg-kuvissa monesti liidunvalkoinen (puhki palanut eli 
ylivalottunut), eikä sitä voi pelastaa millään, koska kuvadata on siitä 
kohti tuhoutunut. Mutta vastaavassa tilanteessa raakakuvasta voidaan 
usein kaivaa esiin kuvadataa – taivaan todelliset sävyt ja värit.
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4. Vähemmän kuvakohinaa

Kun raakakuvan varjoalueita kevennetään vaaleammiksi, 
kuvaan ilmestyy vähemmän kohinaa kuin vastaavassa 
tilanteessa jpegiin.

Raakakuvaa voidaan myös terävöittää ilman kuvakohinaa 
huomattavasti runsaammin kuin jpg-kuvaa laadun 
kärsimättä. Tähän ei kameran asetuksilla (jpg) päästä.
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5. Alkuperäinen kuva säilyy koskemattomana

Jos kuvan käsittely ei aluksi onnistu, voi aina palata lähtöruutuun, 
koska kaikki tehdyt säädöt ovat tallentuneet omaksi 
käsittelytiedostokseen raakamuunninohjelman tietokantaan.

Kun jpeg-kuvaa käsitellään, alkuperäistiedoston tiedot 
pyyhkiytyvät pois, ellei käsiteltävästä kuvasta tallenneta muita 
versioita uusilla nimillä.

Kuvankäsittelytaitojen parantuessa RAW-kuvasta voi tehdä uuden 
entistä paremman tulostuskuvan.



  

RAW-kuvan käsittely

RAW-tiedosto muunnetaan kuvaksi tietokoneohjelmalla. 
Kameravalmistaja antaa yleensä kameran mukana RAW-
konvertterin. On olemassa myös itsenäisiä RAW-ohjelmia:
Lightroom, RAWtherapee jne 

Kun RAW-tiedosto on muutettu kuvaksi, se voidaan 
tallettaa kuvatiedostoksi, esim.
TIF 8 tai 16 bittiä/väri
JPG 8 bittiä/väri ja tiedostokoon pienennys.
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