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TEKST

Do tej pory dowiedziałeś się już sporo na temat
możliwości programu Adobe Photoshop CS2. Po-
trafisz samodzielnie tworzyć warstwy, wypełniać
je gradientem, tworzyć maski i rysować kształty.
Pora, abyś dowiedział się, jak łączyć tekst z obra-
zem. W tym rozdziale nauczysz się tworzyć, obra-
cać i edytować tekst. Zapoznasz się z atrybutami
znaków i akapitów, dowiesz się, jak przekształcać
warstwę tekstową na piksele i wypełniać tekst
elementami graficznymi. Krótko mówiąc, dowiesz
się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć na temat
tekstu.

Tworzenie tekstu
Do wprowadzania tekstu służą dwa, dostępne pod
tą samą ikoną, narzędzia: Tekst (Type) i Tekst pio-
nowy (Vertical Type) (rysunek 15.1).
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Rysunek 15.1. Do wprowadzania tekstu służą narzędzia Tekst (Type) i Tekst pionowy
(Vertical Type) zgrupowane pod jednym przyciskiem

Podobnie jak w przypadku tworzenia kształtów użycie jednego z narzędzi do
tworzenia tekstu powoduje powstanie osobnej warstwy, na której znajduje się
tekst. Tekst można w dowolnej chwili edytować i zmieniać jego atrybuty (czcionka,
styl, rozmiar), a warstwę przekształcać, stosować na niej efekty i zmieniać tryb
mieszania kolorów. Są jednak operacje, których nie da się stosować na war-
stwie tekstowej. Należy do nich używanie filtrów, malowanie pędzlem czy wy-
pełnianie gradientem. Możesz jednak poddać tekst procesowi rasteryzacji (szcze-
gółowy opis procesu rasteryzacji znajdziesz w rozdziale 13.), ale musisz pamiętać,
że od tego momentu nie będziesz mógł modyfikować ani jego, ani jego atrybutów.

Tworzenie tekstu to jednak nie wszystko. Pod tą samą ikoną dostępne są rów-
nież dwa inne narzędzia: Maska tekstu poziomego (Horizontal Type Mask) i Ma-
ska tekstu pionowego (Vertical Type Mask), które tworzą obszar zaznaczenia
o kształcie tekstu.

Właściwości tekstu są definiowane przy zastosowaniu paska opcji narzędzia
(rysunek 15.2) oraz palet Typografia (Character) i Akapit (Paragraph).

Rysunek 15.2. Pasek opcji narzędzia do tworzenia tekstu

Edytowalna warstwa tekstowa

Z palety narzędziowej wybierz narzędzie Tekst (Type) lub Tekst pionowy (Vertical
Type). Następnie kliknij w obrębie obrazu w miejscu, w którym chcesz zacząć
wpisywać tekst. Możesz również przeciągnąć kursorem myszy w taki sposób,
aby powstała ramka na wpisywanie tekstu. Na pasku opcji możesz dokonać
wyboru:

 rodziny czcionek;

 stylu czcionki;

 rozmiaru czcionki;
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 metody wygładzania krawędzi czcionek z listy Metoda wygładzania
(Anti-aliasing) (rysunek 15.3):

♦ Brak (None),

♦ Twarde (Sharp),

♦ Ostre (Crisp),

♦ Mocne (Strong),

♦ Miękkie (Smooth);

Rysunek 15.3. Metody wygładzania krawędzi czcionek: Brak (None), Twarde (Sharp),
Ostre (Crisp), Mocne (Strong), Miękkie (Smooth)

 sposobu wyrównywania za pomocą ikony Wyrównanie (Alignment)
(rysunek 15.4);

Rysunek 15.4.

Sposoby
wyrównywania
tekstu

 koloru tekstu, klikając próbkę koloru.

W oknie dokumentu wprowadź tekst i kliknij przycisk Enter, aby potwierdzić
utworzenie nowej warstwy tekstowej.

Edycja tekstu

Edycję tekstu należy rozpocząć od zaznaczenia fragmentu tekstu, który chcemy
poddać edycji. Możesz wyselekcjonować pojedyncze litery, słowa, ramkę tekstu,
a nawet znaki tego samego typu. W tym celu wybierz jedno z narzędzi wpisy-
wania tekstu, kliknij w obrębie tekstu i przeciągnij kursorem myszy wzdłuż
jednej lub kilku liter. Dwukrotne kliknięcie powoduje zaznaczenie całego słowa,
a potrójne — całego wiersza.

Jeśli natomiast dowolnym narzędziem dwukrotnie klikniesz ikonę T na palecie
Warstwy (Layers), zaznaczony zostanie cały fragment tekstu, który znajduje się
na tej warstwie, i nastąpi uaktywnienie narzędzia edycji tekstu.
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Skalowanie

Pamiętaj, że skalowanie nie służy do zmiany wielkości czcionki, ale do znie-
kształcenia tekstu w pionie lub w poziomie. Jeśli chcesz zmienić wielkość czcionki,
zmień po prostu rozmiar na pasku opcji narzędzia.

Jak zwykle operację musisz rozpocząć od wskazania na palecie Warstwy (Layers)
warstwy, która zawiera tekst. Następnie, jeśli paleta Typografia (Character) nie jest
widoczna, wyświetl ją, wybierając z menu Okno/Typografia (Window/Character)
(rysunek 15.5).

Rysunek 15.5.

Paleta
Typografia
(Character)

Na palecie możesz zmienić procent skalowania w pionie oraz w poziomie. Pola
skalowania przyjmują wartości w zakresie od 0 do 1000%.

Jeśli chcesz, aby zmiany skalowania dotyczyły jedynie fragmentu tekstu, mu-
sisz najpierw zaznaczyć ten fragment, gdyż w przeciwnym razie skalowany bę-
dzie cały tekst.

Istnieje również możliwość skalowania tekstu za pomocą narzędzia Przesunię-
cie (Move). Po wybraniu tego narzędzia z paska narzędziowego wystarczy prze-
ciągnąć uchwyt ramki w taki sposób, aby tekst przyjął interesującą Cię formę.

Przykłady skalowania tekstu pokazano na rysunku 15.6.

Rysunek 15.6.

Skalowanie
tekstu
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Odstępy pomiędzy znakami

Paleta Typografia (Character) pozwala również definiować odstępy pomiędzy
poszczególnymi znakami oraz pomiędzy liniami tekstu.

Aby ustawić szerokość odstępu pomiędzy dwoma znakami, uaktywnij warstwę
tekstu, umieść kursor pomiędzy znakami, których odstęp ma dotyczyć, i wybierz
jego wartość z listy pozwalającej określić kerning pomiędzy dwoma znakami
znajdującej się na palecie Typografia (Character). Jak łatwo się domyślić, war-
tości ujemne zmniejszają odstęp pomiędzy literami.

Możesz również ustalić odstęp pomiędzy literami dla całego fragmentu tekstu.
W tym celu zaznacz ten fragment. Na palecie Typografia (Character) aktywowana
zostanie lista rozwijana Światło (Tracking), podczas gdy lista rozwijana Kering
(Kering) stanie się nieaktywna. Wybierz wartość odstępu z listy Światło (Tracking).

W programie Photoshop CS możliwe jest ustawienie nie tylko odstępów pomiędzy
poszczególnymi znakami tekstu, ale również interlinii. Interlinia to przestrzeń,
która oddziela poszczególne wiersze w akapicie. Dla każdej litery może być usta-
wiona osobna wartość interlinii.

Aby ustawić wartość interlinii, wskaż warstwę tekstu, którą chcesz modyfikować.
Możesz zaznaczyć jeden lub kilka wierszy tekstu. W przeciwnym razie wpro-
wadzone zmiany będą dotyczyć całej zawartości warstwy. Wprowadź wartość
interlinii na palecie Typografia (Character) (rysunek 15.7).

Rysunek 15.7.

Wygląd tekstu
przy ustawieniu
różnych
wartości
interlinii
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Istnieje również możliwość przesunięcia wybranych liter względem linii bazo-
wej tekstu poprzez wprowadzenie odpowiedniej wartości w polu Przesunięcie
linii bazowej (Baseline Shift) na palecie Typografia (Character). Wartości dodat-
nie powodują przesuwanie znaków powyżej linii bazowej, a ujemne — poniżej.

Paleta Typografia (Character)

Paleta Typografia (Character) oferuje również dostęp do całej gamy ustawień
parametrów tekstu. Są one dostępne po wskazaniu warstwy tekstu, której mo-
dyfikacje mają dotyczyć. Pod ikonami dostępne są następujące style tekstu:

 Pogrubiony (Faux Bold) — symuluje pogrubienie czcionki.

 Pochylony (Faux Italic) — symuluje pochylenie czcionki.

 Wersaliki (All Caps) — zmienia tekst na pisany dużymi literami.

 Kapitaliki (Small Caps) — zmienia tekst na pisany kapitalikami (czcionką
o kroju dużych liter, ale wysokości małych); wpływa tylko na wygląd
małych liter.

 Superscript (Indeks górny) — redukuje rozmiar tekstu i podnosi go
względem linii bazowej.

 Subscript (Indeks dolny) — redukuje rozmiar tekstu i obniża go względem
linii bazowej.

 Underline (Podkreślony) — powoduje podkreślenie wskazanego fragmentu
tekstu.

 Strikethrough (Przekreślony) — powoduje przekreślenie wskazanego
fragmentu tekstu.

Zmiana orientacji tekstu

Kierunek tekstu możesz zmieniać w dowolnym momencie. Wystarczy, że po
wybraniu narzędzia wprowadzania tekstu na pasku opcji klikniesz ikonę zmia-
ny kierunku tekstu lub na palecie Typografia (Character) wybierzesz polecenie
Zmień orientację tekstu (Change Text Orientation). Po zastosowaniu polecenia
dostosuj położenie tekstu na obrazie.

Na rysunku 15.8 pokazano efekty, które można uzyskać przez użycie polecenia
zmiany kierunku tekstu.
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Rysunek 15.8. Tekst pisany poziomo oraz ten sam tekst po użyciu polecenia Zmień

orientację tekstu (Change Text Orientation)

Formatowanie akapitu

Jak wspominałam na początku rozdziału, możesz tworzyć nie tylko pojedyncze
napisy, ale również całe akapity tekstu. W takiej sytuacji masz dostęp do całej
gamy opcji formatowania dostępnych z poziomu palety Akapit (Paragraph).

Paleta Akapit (Paragraph) zawiera opcje pozwalające ustawiać justowanie i wy-
równywanie tekstu oraz wprowadzanie wcięć akapitowych i odstępów. Oczy-
wiście aby je zastosować, musisz zacząć od wskazania warstwy tekstowej, któ-
rej modyfikacje będą dotyczyły, i wywołać paletę Akapit (Paragraph), jeśli nie
jest widoczna, przez wybranie z menu opcji Okno/Akapit (Window/Paragraph),
a potem przejść na zakładkę Akapit (Paragraph) (rysunek 15.9).

Rysunek 15.9.

Paleta Akapit
(Paragraph)
z aktywną
zakładką Akapit
(Paragraph)

Jeśli żaden akapit nie będzie zaznaczony, edycji poddane zostaną wszystkie.
W przeciwnym razie edycji poddany zostanie zaznaczony akapit.

W górnej części znajdują się przyciski wyrównywania i justowania. Pierwsza
grupa służy do wyrównywania tekstu względem ramki tekstowej:

 Wyrównanie tekstu do lewej (Left Align Text) — ustawienie domyślne,
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 Wyrównanie tekstu do prawej (Right Align Text),

 Wyśrodkowanie tekstu (Center Text).

A druga grupa pozwala wyjustować tekst całego akapitu z wyjątkiem ostatnie-
go wiersza:

 Ostatni wiersz do lewej (Justify Last Left),

 Ostatni wiersz do prawej (Justify Last Right),

 Wyśrodkowanie ostatniego wiersza (Justify Last Centered).

Ostatni przycisk pozwala wyjustować cały akapit łącznie z ostatnim wierszem.
Kolejne pola na zakładce Akapit (Paragraph) wymagają wprowadzenia wartości
liczbowej i są to:

 Wcięcie lewego marginesu (Indent Left Margin),

 Wcięcie prawego marginesu (Indent Right Margin),

 Wcięcie pierwszej linii (Indent First Line),

 Dodaj odstęp przed akapitem (Add Space Before Paragraph),

 Dodaj odstęp po akapicie (Add Space After Paragraph).

Opcja Dzielenie wyrazów (Hyphenate) aktywuje automatyczne dzielenie wyra-
zów, co pomaga unikać dużych przestrzeni pomiędzy wyrazami. Nie spodziewaj
się jednak zbyt wiele w przypadku tekstu w języku polskim — wyrazy nie są
dzielone zgodnie z jego regułami.

Efekty specjalne
Warstwa tekstu, podobnie jak warstwa kształtu, rządzi się własnymi prawami i
przed wykonaniem takich operacji jak zmiana perspektywy lub zniekształcenie
ramki tekstowej musisz poddać ją rasteryzacji.

Nie wymagają tego proste operacje skalowania czy obracania ramki tekstowej
wykonywane za pomocą narzędzia Przesunięcie (Move). Jeśli chcesz wykonać
takie operacje, na pasku opcji zaznacz pole wyboru Pokaż obwiednię (Show Bo-
unding Box), co spowoduje wyświetlenie ramki tekstowej, której uchwyty mo-
żesz przeciągać zgodnie z własnym uznaniem.
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Przekształcanie i zniekształcanie tekstu

Najprostszym sposobem przekształcenia tekstu jest użycie polecenia Edycja/
Przekształć swobodnie (Edit/Free Transform). Teraz, chwytając za uchwyty ramki
tekstowej, możesz przekształcać tekst w dowolnym kierunku. Aby uzyskać po-
chylenie, przytrzymaj wciśnięte klawisze Ctrl+Shift, natomiast zniekształcenie
uzyskasz przez wciśnięcie klawisza Ctrl. Efekt perspektywy daje wciśnięcie
kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Shift. Przykładowe, uzyskane w ten sposób efekty
pokazano na rysunku 15.10.

Rysunek 15.10. Efekty przekształcania ramki tekstu uzyskane z wykorzystaniem
polecenia Przekształć swobodnie (Free Transform)

Ale jeszcze ciekawsze efekty daje możliwość zniekształcenia tekstu, do czego
służy okno dialogowe Zniekształcenie tekstu (Wrap Text). Możesz je wywołać,
wybierając z menu polecenie Warstwa/Tekst/Zniekształcenie tekstu (Lay-
er/Type/Wrap Text).

Lista wyboru Styl (Style) oferuje dostęp do całej gamy stylów:

 Wygięcie (Arc),

 Łuk w dół (Arc Upper),

 Łuk w górę (Arc Lower),

 Łuk (Arch),

 Wypukłość (Bulge),
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 Muszla w dół (Shell Lower),

 Muszla w górę (Shell Upper),

 Flaga (Flag),

 Fala (Wave),

 Ryba (Fish),

 Wzniesienie (Rise),

 Rybie oko (Fisheye),

 Nadmuchanie (Inflate),

 Ściśnięcie (Squeeze),

 Skręcenie (Twist).

Style te mogą być następnie modyfikowane odpowiednimi ustawieniami dokony-
wanymi w oknie dialogowym Zniekształcenie tekstu (Wrap Text). Możesz wy-
brać orientację zniekształcenia na płaszczyźnie (Pionowo — Vertical i Poziomo
— Horizontal), a dodatkowo możesz także zniekształcić tekst za pomocą suwa-
ków Zgięcie (Bend), Zniekształcenie poziome (Horizontal Distortion) i Zniekształce-
nie pionowe (Vertical Distortion). Przykładowe efekty uzyskane za pomocą okna
dialogowego Zniekształcenie tekstu (Wrap Text) pokazano na rysunku 15.11.

Rysunek 15.11. Przykłady możliwości zniekształcania tekstu z wykorzystaniem opcji
okna dialogowego Zniekształcenie tekstu (Wrap Text)



Tekst

363

Rasteryzacja warstwy tekstowej

Jak już wspominałam, część operacji na warstwie tekstowej wymaga uprzed-
niej rasteryzacji. Dotyczy to między innymi modyfikowania kształtu tekstu za
pomocą filtrów i takich operacji jak malowanie pędzlem, rozmycie lub nałoże-
nie gradientu. Operacja rasteryzacji jest bardzo prosta, ale po jej wykonaniu nie
ma już możliwości zmiany takich atrybutów tekstu jak rozmiar czcionki lub jej
krój. Nie będziesz już mógł także edytować samego tekstu.

Aby poddać warstwę tekstową rasteryzacji, wybierz ją na palecie Warstwy
(Layers), a następnie wybierz polecenie Warstwa/Rasteryzacja/Warstwa tekstowa
(Layer/Rasterize/Type).

Teraz możesz na przykład pomalować zrasteryzowany tekst. W tym celu kliknij
ikonę narzędzia Pędzel (Brush), wybierz kolor farby i rozpocznij malowanie. Je-
śli chcesz malować po samym tekście, możesz zaznaczyć pole wyboru Zablokuj
przezroczyste piksele (Lock Transparent Pixels) (rysunek 15.12).

Rysunek 15.12. Przykładowe efekty uzyskane na zrasteryzowanej warstwie tekstu

Z pewnością próbowałeś już umieścić tekst na obrazie i zauważyłeś, że jest to
szczególnie trudne w przypadku czarnego tekstu, gdyż z jednej strony tło musi
być odpowiednio jasne, a z drugiej strony — powinno zachować wystarczający
kontrast, aby obraz był czytelny.

Zadowalający efekt można uzyskać przez wygaszenie kontrastu obrazu znaj-
dującego się pod tekstem lub samego tekstu.

Aby skorzystać z pierwszego sposobu, wybierz z menu polecenie Warstwa/Nowa
warstwa dopasowania/Poziomy (Layer/New Adjustment Layer/Levels). Na ekranie
pojawi się okno dialogowe Nowa warstwa (New Layer), w którym należy klik-
nąć przycisk OK. Teraz możesz poeksperymentować z poziomami wejścia i wyj-
ścia, ale ogólną zasadą będzie przesuwanie szarego znacznika suwaka Poziomy
wejścia (Input Levels) w lewo, a czarnego znacznika suwaka Poziomy wyjścia
(Output Levels) w prawo. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK i podziwiaj rezul-
taty (rysunek 15.13).
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Rysunek 15.13.

Wygaszenie
kontrastu obrazu
znajdującego się
za tekstem

Aby wygasić kontrast samego tekstu, należy wcześniej przekonwertować jego
warstwę na warstwę kształtu z maską wektorową. Oznacza to, że zachowane
zostaną oryginalne kształty tekstu, ale utracona zostanie możliwość jego edycji.

W tym celu należy wybrać z menu polecenie Warstwa/Warstwa tekstowa/Kon-
wertuj do kształtu (Layer/Type/Convert to Shape), a następnie Warstwa/Zmień typ
wypełnienia dynamicznego/Poziomy (Layer/Change Layer Content/Levels). Prze-
suń znacznik szarego suwaka poziomów wejścia w lewo, co spowoduje rozjaśnienie
półtonów; możesz również przesunąć biały suwak odpowiedzialny za światła. Na-
stępnie przesuń suwak poziomów wyjścia dla cieni w prawo, co spowoduje zmniej-
szenie kontrastu tekstu. Przykładowe wyniki pokazano na rysunku 15.14.

 
Rysunek 15.14. Wygaszenie kontrastu tekstu za pomocą polecenia Poziomy (Levels)
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Wypełnianie tekstu obrazem

Z pewnością niejednokrotnie zastanawiałeś się, jak grafik uzyskał efekt wypeł-
nienia liter obrazem. Prawda, że świetnie to wygląda?! Już nie musisz się zastana-
wiać. Jeden ze sposobów znajdziesz w rozdziale 13., „Warstwy, ścieżki i kształty”,
w podpunkcie opisującym tworzenie grupy warstw. Teraz poznasz inny sposób
— wykorzystujący polecenie Wklej na (Paste Into).

Potrzebne Ci będą dwa obrazy: jeden, w którym znajduje się tło, a którym chcesz
wypełnić tekst, oraz drugi — zawierający warstwę tekstową (może być zraste-
ryzowana).

 1. W dokumencie zawierającym obraz, który ma się stać wypełnieniem,
wybierz polecenie Zaznacz/Wszystko (Select/All), a następnie
Edycja/Kopiuj (Edit/Copy), aby zapisać obraz w schowku.

 2. Przejdź do obrazu zawierającego warstwę tekstową i, trzymając wciśnięty
klawisz Ctrl, kliknij nazwę warstwy tekstowej.

 3. Kolejnym krokiem jest wybranie z menu polecenia Edycja/Wklej na (Edit/
Paste Into). Utworzona zostanie nowa warstwa zawierająca maskę warstwy,
a wklejony obraz będzie widoczny w obrębie maski w kształcie liter
(rysunek 15.15).

Rysunek 15.15. Tekst wypełniony obrazem

Zanikanie napisów i efekty warstwy

Innym niezwykle ciekawym efektem jest tworzenie zanikających napisów.
W tym celu należy utworzyć tekst na osobnej warstwie, w dolnej części palety
Warstwy (Layers) kliknąć ikonę Utwórz maskę warstwy (Add a Mask), a następnie
ikonę narzędzia Gradient (Gradient).

Na pasku opcji kliknij ikonę strzałki listy stylów gradientu i z próbnika gradientów
wybierz próbkę Kolor narzędzia do koloru tła (Foreground to Background). Kliknij
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przycisk Gradient liniowy (Linear), z listy Tryb (Mode) wybierz tryb mieszania
kolorów Zwykły (Normal) i ustaw wartość parametru Krycie (Opacity) na 100%.

W oknie dokumentu przeciągnij kursor od góry w dół lub z lewej strony na prawo,
a maska warstwy tekstu zostanie wypełniona gradientem.

Na edytowalnej warstwie tekstowej można stosować również efekty warstwy.
Wystarczy, że dwukrotnie klikniesz nazwę edytowalnej warstwy tekstowej,
a w oknie Styl warstwy (Layer Style) będziesz miał dostęp do znanych Ci już
efektów warstwy, jak Cień (Drop Shadow), Cień wewnętrzny (Inner Shadow),
Blask wewnętrzny (Inner Glow) lub Faza i płaskorzeźba (Bevel & Emboss).
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