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očitna. Prijetno nas je presenetil dinamični 
razpon in pa ostrina posnetkov. Pri zajetih 
posnetkih črno-belega filma občutljivosti 
ISO400 je na zajemu jasno vidna zrnatost 
filma. To pomeni, da smo dosegli mejno 
ločljivost samega negativa. Omeniti pa ve-
lja, da z večanjem negativa izgubljamo na 
podrobnostih, saj ohranjamo ločljivost ce-
lotne fotografije, pravi bralniki pa ohranjajo 
ločljivost na enoto površine. 

Nekaj več preglavic nam povzroča zaje-
manje barvnih negativov. Barvna informa-
cija je namreč nagnetena v okolici rdečega 
spektra, zato je temperatura beline nasta-
vljena v skrajni vrednosti, ki jo še podpira 
Adobe Camera Raw (nekateri drugi urejeval-
niki fotografij imajo mejo postavljeno niže). 
Pri določenih vrstah filmov in razmerah ob 
fotografiranju smo zato porabili veliko časa, 
da smo dosegli želene tonalne vrednosti. 

Na splošno za omenjena gverilska pristo-
pa velja, da priprava zahteva svoj čas, sam 
zajem pa lahko poteka zelo hitro. Ob ideal-
no izpeljanem postopku je končna ostrina 
odvisna od uporabljenega objektiva, dina-
mični razpon in nivo šuma pa od kakovosti 
zajema fotoaparata. Že s povprečnim DSLR 
lahko dosežemo, če ne celo presežemo ka-
kovost marsikaterega namenskega bralnika. 

Z manjšanjem zahtevnosti je mogoče upo-
rabiti tudi kompaktne aparate, nekaj brska-
nja po spletu pa razkrije celo podobne reši-
tve, izvedene s prenosnimi telefoni.  

Kako torej?
Več kot očitno je, da tako, kot za vsako bo-

lezen raste rožica, tudi na vsakega digitaliza-
cije analognih posnetkov željnega sleherni-
ka čaka bralnik. Običajnemu nezahtevnemu 
skrbniku domačega arhiva lahko brez slabe 
vesti priporočamo preprost, a časovno učin-
kovit dnt DigiScan TV 2in1. Napredni ama-
terji, ki so pripravljeni v digitalni temnici 
preždeti več časa, bodo s Plustek OpticFilm 
8100 prišli do bistveno boljših rezultatov, 
omenjeni bralnik pa je vse prej kot primeren 
za digitalizacijo večje množice posnetkov. Tu 
bo najboljši rezultat omogočil Canon Cano-
Scan9000F Mark II, a če ne bomo izkoriščali 
tudi njegovih drugih potencialov, je smisel-
nost nakupa vprašljiva. Res pa je tokrat edi-
ni, ki omogoča tudi zajem razvitih fotografij 
in filmov srednjega formata.

Najzahtevnejšim pa preostane le, da se 
naloge lotijo z iznajdljivostjo in potrpežlji-
vostjo. Izkazalo se je, da metoda z zajemom 
z DSLRjem ob pravilnem postopku prema-
ga vse tokrat preizkušene naprave. 

Čemu	bi	to	počeli	sami
Storitve skeniranja analognih posnetkov 
nam ponuja praktično vsak foto studio, ki 
razvija fotografije. Cena je pogosto odvisna 
od ločljivosti in formata zapisa, a smo našli 
tudi ponudbe za zajem večje količine filmov 
v ločljivosti 5700 × 3900 pik in v surovem 
zapisu (RAW) za 4 evre na film. To je, realno 
gledano, ugodna cena. Pri manjših količinah 
se cene gibljejo okrog 0,40 evra na posnetek.
Kakovost zajema med ponudniki močno 
niha. Pri digitalizaciji je pomembna tako 
kakovost in vrsta opreme kot vestnost 
upravljavca. A če nam skeniranje predstavlja 
nujno zlo, se bomo bržkone odrezali slabše 
kot zunanji ponudniki, gmotno smotrnost 
početja pa lahko ocenimo s količino posnet-
kov, ki jih želimo pretvoriti v sodobne zapi-
se. Vsekakor je priporočljivo pred predajo 
celotnega arhiva ponudnika preizkusiti.
Če še vedno fotografiramo na film, so naše 
želje pogosto velike ali specifične, potreba 
po digitalizaciji pa se javlja sproti, zato ne 
moremo izkoristiti diskontnih cen. Račun se 
spremeni, pomembno vlogo pa odigra tudi 
veselje. 

dnt Plustek Canon gverila

DigiScan TV 2in1 OpticFilm 8100 CanoScan 9000F mark II Nikon D7000, Tamron 90 mm F/2,8 

tipalo CMOS CCD CCD CMOS

ločljivost 5 MP 7200 dpi 9600 dpi 16 MP

osvetlitev LED LED LED 2 × bliskavica, svetlobni difuzor 
domače izdelave.

podprti formati 135 negativ in dia okvirčki. 135 negativ in dia okvirčki. 135 negativ in dia okvirčki, 
srednji format do 6×9, natisnjene 
fotografije.

Vse, kar je manjše od svetlobnega 
difuzorja (do 6×9 srednji format).

čas zajema predogleda 0:00 0:21 0:12 0:00

čas zajema fotografije pri (2400 dpi) 0:02 0:37 0:51 0:02

obdelava zajete fotografije (2400 dpi) 0:00 0:02 0:02 0:00

čas zajema fotografije pri (najvišja kakovost) / 4:10 15:21 /

čas obdelave zajete fotografije (najvišja kakovost) / 42:00 0:02 /

ocene

zajem barvnih negativov

zajem črno-belih negativov

primernost za digitalizacijo arhivov

primernost za zahtevne uporabnike

izdeluje: www.dnt.de www.plustek.com www.canon.com /

prodaja: www.conrad.si www.amazon.de www.canon.si /

cena: 74 EUR 207 EUR 234 EUR /

za: Priročnost, samostojnost. Zajem podrobnosti, številne 
nastavitve.

Zajemanje dvanajstih negativov 
hkrati, podpora različnim formatom.

Kakovost zajema, hitrost zajema.

proti: Kakovost zajema bo zadovoljila le 
manj zahtevne.

Šum, kakovost zajema črno-belih 
posnetkov.

Zajem podrobnosti, programske 
omejitve zajema nestandardnih 
velikosti negativov.

Zapletenost uporabe.




