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EDYCJA
I OBRÓBKA ZDJĘĆ

W poprzednich rozdziałach koncentrowaliśmy
się na ogólnym wykorzystaniu narzędzi i możliwo-
ściach programu Photoshop CS2. Teraz postaram
się przybliżyć Ci proste sposoby wykorzystywania
tych narzędzi do obróbki zdjęć.

Aby przejść do przeglądania zdjęć znajdujących
się na dysku komputera, karcie pamięci lub dysku
CD-ROM:

 1. Wybierz z menu Plik/Otwórz (File/Open)
lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+O.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie (Open)
odszukaj interesujący Cię plik. Jeśli interesują
Cię pliki jedynie w określonym formacie,
możesz wybrać odpowiedni format z listy
Pliki typu (Type). Jeśli wybrana jest opcja
Wszystkie formaty (All Formats), to
wyświetlane są wszystkie pliki, których
format jest zgodny z programem Photoshop.
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 3. Gdy wskażesz plik na liście, w dolnej części okna widoczny będzie jego
podgląd. Jest to wygodne, gdyż automatycznie nadawana przez aparat
cyfrowy nazwa nic nie mówi o zawartości zdjęcia.

 4. Po wskazaniu interesującego Cię pliku na liście kliknij przycisk Otwórz
(Open) lub dwukrotnie nazwę dokumentu (rysunek 17.1).

Rysunek 17.1.

Po wskazaniu
pliku na liście,
w dolnej części
okna widoczny
jest jego podgląd

Jeśli nie chcesz otwierać konkretnego pliku, a jedynie przejrzeć te znajdujące
się w danym folderze, polecam bardzo wygodne narzędzie, jakim jest Adobe
Bridge. Jest to przeglądarka plików umożliwiająca wyszukiwanie, wyświetla-
nie, sortowanie i otwieranie plików Photoshopa. Przedstawia ona dokumenty
w postaci miniaturek, pod którymi umieszczone są nazwy poszczególnych pli-
ków. Przeglądarka Adobe Bridge to nowość wprowadzona w wersji CS2 aplika-
cji Photoshop. Jest ona nie tyle elementem programu, co samodzielną aplikacją
pełniącą funkcję przeglądarki. Więcej informacji na temat Adobe Bridge znaj-
dziesz w rozdziale 10.

Kadrowanie, skalowanie,
zmiana rozdzielczości
Najczęściej wykonywane przez fotografów zadania to kadrowanie i skalowanie.
Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze zdjęcie jest wykonane w taki sposób, jak
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fotograf chciałby je widzieć docelowo. Z myślą o późniejszym ponownym kadro-
waniu zdjęcia fotograf celowo nadkłada nieco zapasu, aby na przykład uniknąć
efektu paralaksy. Warto zawsze zabezpieczyć się, dodając nieco przestrzeni
z każdej strony kadru.

Istnieje kilka różnych sposobów kadrowania w Photoshopie. Zaczniemy od naj-
prostszego, a następnie omówimy jeszcze szybsze i prostsze.

 1. W programie Photoshop naciśnij klawisz C, aby uruchomić narzędzie
do kadrowania (możesz je również wybrać z menu).

 2. Kliknij wewnątrz zdjęcia i przeciągnij ramkę kadrowania, zaznaczając
taki obszar fotografii, jaki docelowo ma być widoczny. Obszar, który
zostanie odcięty, będzie widoczny jako przyciemniony. Nie musisz
uważać, aby ramka idealnie odpowiadała oczekiwanym rozmiarom,
gdyż możesz ją później dopasować, przeciągając punkty znajdujące się
po bokach i w jej rogach.

 3. Możesz również zmienić orientację ramki kadrowania. W tym celu umieść
kursor myszy poza ramką kadrowania w pobliżu jej dowolnego rogu
i poczekaj, aż przyjmie on postać skierowanych w dwie strony zaokrąglonych
strzałek. Teraz możesz kliknąć myszą i obrócić ramkę kadrowania
o dowolny kąt (rysunek 17.2).

Rysunek 17.2.

Orientacja ramki
kadrowania
może być
dowolnie
zmieniana

 4. Po dopasowaniu ramki kadrowania naciśnij klawisz Enter. Zdjęcie
zostanie przycięte do nowych rozmiarów.

Często będziesz chciał przyciąć zdjęcie do określonego rozmiaru. Na przykład wte-
dy, gdy zechcesz je wydrukować i umieścić w ramce. Dlatego warto dowiedzieć się,
jak wykadrować zdjęcie do zdefiniowanego wcześniej rozmiaru. W tym celu:
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 1. Wybierz zdjęcie, które chcesz wykadrować w taki sposób, aby zmieściło
się w ramce o określonym rozmiarze (najczęściej spotykane rozmiary
ramek to 9×13 cm, 10×15 cm oraz 15×20 cm). Po naciśnięciu klawisza C
lub wybraniu z palety narzędzi narzędzia do kadrowania w górnej części
obszaru roboczego pojawi się pasek narzędziowy pozwalający definiować
ustawienia wybranego narzędzia. Na pasku narzędziowym widoczne są
pola Szerokość (Width) i Wysokość (Height) (rysunek 17.3).

Rysunek 17.3. W polach Szerokość (Width) i Wysokość (Height) wprowadź wymiary,
do których chcesz wykadrować zdjęcie, wraz z jednostką miar

 2. W polach Szerokość (Width) i Wysokość (Height) wprowadź wymiary,
do których chcesz wykadrować zdjęcie, wraz z jednostką miar (może to
być centymetr, oznaczany skrótem cm, lub cal). Możesz wprowadzić
wartości samodzielnie lub użyć jako szablonu fotografii o takich wymiarach,
do jakich chcesz dostosować nowe zdjęcie. W tym celu otwórz tę fotografię,
wybierz narzędzie do kadrowania i na pasku narzędziowym kliknij
przycisk Pierwszy plan (Front Image). Program automatycznie umieści
szerokość, wysokość i rozdzielczość tego zdjęcia w odpowiednich polach
paska narzędziowego narzędzia Kadrowanie (Crop). Teraz możesz
powrócić do kadrowanego zdjęcia.

 3. Po wprowadzeniu wartości w tych polach kliknij lewym przyciskiem
myszy w obrębie zdjęcia, które masz zamiar kadrować, a następnie
przeciągnij ramkę kadrowania. Przeciągając ramkę, zauważysz, że jest
ona ograniczona do układu poziomego lub pionowego i widoczne są jedynie
punkty skalowania w narożnikach obszaru kadrowania (rysunek 17.4).

 4. Gdy skończysz rysować ramkę, kliknij poza jej obszarem. Teraz możesz ją
przesunąć, przeskalować za pomocą jednego z narożnych punktów lub
obrócić. Możesz to robić za pomocą myszy lub klawiszy na klawiaturze.
Gdy zdjęcie jest wykadrowane zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, naciśnij
klawisz Enter.

Możesz zamienić miejscami wartości w polach Szerokość
(Width) i Wysokość (Height). Wystarczy, że klikniesz znajdujący
się pomiędzy tymi polami przycisk oznaczony dwiema
skierowanymi w przeciwne strony strzałkami.



Edycja i obróbka zdjęć

407

Rysunek 17.4.

Dla zdjęcia została
zdefiniowana
ramka 15×10
cm i jest ona
ograniczona
do układu
poziomego,
a w narożnikach
obszaru
kadrowania
widoczne są
jedynie punkty
skalowania

Często gdy pracujesz nad jakiś projektem, zależy Ci, aby wszystkie zdjęcia zostały
wykadrowane do takiego samego rozmiaru. Jeśli tych zdjęć jest dużo, wprowa-
dzanie wartości dla każdego z nich będzie czasochłonne i monotonne. Możesz
jednak stworzyć własne ramki kadrowania, które będziesz następnie wybierał
z listy i nakładał na zdjęcie. Taka technika pozwoli Ci zaoszczędzić sporo cen-
nego czasu.

 1. Uruchom narzędzie kadrowania i wybierz z menu Okno/Ust. narzędzia
(Window/Tool Presets). Na ekranie pojawi się paleta Ust. narzędzia
(Tool Presets). Może ona zawierać domyślne ustawienia oferowane przez
program Photoshop. Jeśli nie będą Ci one potrzebne, możesz przeciągnąć
je do kosza (ikona kosza znajduje się w dolnej części palety).

 2. W polach Szerokość (Width) i Wysokość (Height) wprowadź wartości dla
domyślnego rozmiaru ramki, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowe
ustawienie narzędzia (New Tool Preset) znajdujący się na dolnym pasku
palety Ust. narzędzia (Tool Presets) (obok ikony kosza) (rysunek 17.5).

Rysunek 17.5. Kliknij przycisk Utwórz nowe ustawienie narzędzia (New Tool Preset)
znajdujący się na dolnym pasku palety Ust. narzędzia (Tool Presets)
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 3. W oknie dialogowym Nowe ustawienia narzędzia (New Tool Presets)
(rysunek 17.6), które się pojawi, wpisz nazwę dla wybranego ustawienia
i kliknij przycisk OK. Na palecie Ust. narzędzia (Tool Presets) pojawi się
nowa ramka o wprowadzonych przez Ciebie rozmiarach.

Rysunek 17.6. W oknie dialogowym Nowe ustawienia narzędzia (New Tool Presets), które
się pojawi, wpisz nazwę dla wybranego ustawienia i kliknij przycisk OK

Jeśli utworzona przez Ciebie lista predefiniowanych ustawień jest długa, mo-
żesz zmieniać kolejność poszczególnych ustawień. Wystarczy, że chwycisz po-
zycję na liście, przeciągniesz w dół lub w górę i upuścisz w nowym miejscu.

Predefiniowane ustawienia możesz wybierać z palety Ust. narzędzia (Tool Pre-
sets), ale również z listy, która pojawi się po kliknięciu ikony narzędzia z lewej
strony palety narzędziowej. Po wybraniu interesującej Cię pozycji z listy odpo-
wiednie ustawienia pojawią się w polach Szerokość (Width), Wysokość (Height)
i Rozdzielczość (Resolution).

Nie zawsze jednak chcesz wykadrować fragment zdjęcia. Czasem interesuje Cię
pozostawienie kadrowania w takiej formie, w jakiej ono jest, a jedynie zmniej-
szenie lub zwiększenie rozmiaru całego zdjęcia.

Pamiętaj, że zanim zaczniesz zmieniać rozmiar zdjęcia, warto wyświetlić linijki po-
ziome i pionowe (rysunek 17.7). Możesz to łatwo zrobić, naciskając kombinację kla-
wiszy Ctrl+R (ponowne naciśnięcie tej samej kombinacji powoduje ukrycie linijek).

Rysunek 17.7.

Zanim zaczniesz
zmieniać
rozmiar zdjęcia,
warto wyświetlić
linijki poziome
i pionowe.
Możesz to
prosto zrobić,
naciskając
kombinację
klawiszy Ctrl+R
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Aby zmienić rozmiar zdjęcia:

 1. Wybierz z menu Obrazek/Wielkość obrazka (Image/Image Size). Na ekranie
pojawi się okno dialogowe Rozmiar obrazka (Image Size) (rysunek 17.8),
w którym w sekcji Rozmiar dokumentu (Document Size) widoczna jest
szerokość, wysokość i rozdzielczość zdjęcia.

Rysunek 17.8. W oknie dialogowym Rozmiar obrazka (Image Size) w sekcji Rozmiar
dokumentu (Document Size) widoczna jest szerokość, wysokość
i rozdzielczość zdjęcia

Aparaty cyfrowe wykonują przeważnie zdjęcia w rozdzielczości
72 ppi (ang. points per inch), co pozwala ograniczyć do
niezbędnego minimum ich rozmiar. Taka rozdzielczość jest
całkowicie wystarczająca, jeśli zdjęcia będą przeznaczone
do publikacji w sieci WWW i oglądania na monitorze komputera.
Jeśli jednak zamierzasz je drukować, to musisz zwiększyć ich
rozdzielczość. W przeciwnym razie wydruk będzie słabej jakości.

 2. Jeśli będziesz chciał drukować zdjęcie, musisz zwiększyć jego rozdzielczość.
Niestety, jeśli po prostu wpiszesz w polu Rozdzielczość (Resolution) nową
wartość (na przykład 300 ppi, czyli taką, z jaką domyślnie zapisywane są
zdjęcia ze skanera), to po ponownym próbkowaniu zdjęcie straci na jakości
(będzie rozmyte). Dlatego należy pamiętać, aby usunąć zaznaczenie pola
wyboru Metoda ponownego próbkowania (Resample Image). Wtedy przy
zmianie rozdzielczości automatycznie zmieniany jest rozmiar obrazka,
przez co jest on dostosowany do nowych ustawień. Dzięki temu nie
stracisz nic na jakości zdjęcia (rysunek 17.9).
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Rysunek 17.9. Gdy usunięte jest zaznaczenie pola wyboru Metoda ponownego
próbkowania (Resample image), przy zmianie rozdzielczości
automatycznie zmieniany jest rozmiar obrazka, przez co jest
dostosowany do nowych ustawień

 3. Po wprowadzeniu nowej wartości rozdzielczości kliknij przycisk OK.
Zdjęcie zmieni swój rozmiar, nie tracąc przy tym nic na jakości. Chociaż
w okienku zdjęcie wygląda tak samo jak przed zmianą rozmiaru,
to na skali linijek widać jego nowy rozmiar (rysunek 17.10).

Rysunek 17.10.

Chociaż
w okienku
zdjęcie wygląda
tak samo jak
przed zmianą
rozmiaru, to
na skali linijek
widać jego nowy
rozmiar
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Korekta błędów
Jeśli zamiast fotografować ze statywu, robisz zdjęcia, trzymając aparat w ręce,
to częstym problemem będzie na nich tzw. krzywy horyzont, czyli po prostu nie-
utrzymany w poziomie. Szczególnie zabawnie wygląda to na fotografiach zbiorni-
ków wodnych, gdy woda wylewa się ze zdjęcia. Nie należy jednak rozpaczać,
gdyż takie zdjęcie można wyprostować.

 1. Z paska narzędzi wybierz Miarka (Measure) (dostępne w grupie Kroplomierz
— Eyedropper). Następnie odszukaj na zdjęciu obiekt, który powinien być
prosty (może to być linia horyzontu, rama okienna, dach wieżowca itp.),
i przeciągnij narzędzie wzdłuż tej linii z lewej strony na prawą.

 2. Na palecie Info (Info) oraz na pasku opcji pojawi się informacja, pod jakim
kątem do poziomu linia jest nachylona.

Rysunek 17.11.

Na palecie Info
(Info) oraz
na pasku opcji
pojawi się
informacja, pod
jakim kątem
do poziomu linia
jest nachylona

 3. Wybierz z menu Obrazek/Obróć obszar roboczy/Swobodnie (Image/Rotate
Canvas/Arbitrary). Na ekranie pojawi się okno dialogowe Obróć obszar
roboczy (Rotate Canvas) i w polu Kąt (Angle) będzie domyślnie wpisany
kąt nachylenia, który wcześniej został pomierzony za pomocą narzędzia
Miarka (Measure). Zaznaczony jest również odpowiedni przycisk opcji,
który informuje o prawidłowym kierunku obrotu obrazu — w prawo (CW)
czy w lewo (CCW) (rysunek 17.12).

 4. Kliknij przycisk OK, a zdjęcie zostanie idealnie wyprostowane. Następnie
musisz ponownie je wykadrować, aby usunąć zbędny obszar, który pojawi
się po bokach (rysunek 17.13).

W sytuacji, gdy trudno Ci znaleźć prostą linię na zdjęciu lub jest ono na przy-
kład robione w górach i horyzont wcale nie jest prosty, możesz je wyprostować,
korzystając z siatki (rysunek 17.14). W tym celu:
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Rysunek 17.12. Okno dialogowe Obróć obszar roboczy (Rotate Canvas) z wpisanym
w polu Kąt (Angle) kątem nachylenia, który wcześniej został
pomierzony za pomocą narzędzia Miarka (Measure)

Rysunek 17.13.

Zdjęcie musisz
ponownie
wykadrować,
aby usunąć
zbędny obszar,
który pojawi się
po bokach

Rysunek 17.14.

W sytuacji, gdy
trudno Ci znaleźć
prostą linię na
zdjęciu lub jest
ono na przykład
robione w górach
i horyzont wcale
nie jest prosty,
możesz je
wyprostować,
korzystając
z siatki

 1. Wybierz z menu polecenie Widok/Pokaż/Siatka (View/Show/Grid).
Na zdjęcie zostanie nałożona siatka. Powiększ rozmiar okna, w którym
widoczne jest zdjęcie, w taki sposób, aby widoczny był pewien obszar
szarego obszaru roboczego wokół fotografii (rysunek 17.15).
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Rysunek 17.15.

Powiększ
rozmiar okna,
w którym
widoczne jest
zdjęcie, w taki
sposób, aby
widoczny był
pewien obszar
szarego obszaru
roboczego wokół
fotografii

 2. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A, aby zaznaczyć całe zdjęcie, i wybierz
z menu Edycja/Swobodnie przekształć (Edit/Free Transform). Chwyć jeden
z rogów zdjęcia i przeciągnij go w górę lub w dół, aby je wyprostować.
Jeśli myszka jest zbyt mało dokładna i wykonywane ruchy są zbyt duże,
możesz przesuwać wierzchołek zdjęcia za pomocą klawiszy strzałek
(rysunek 17.16).

Rysunek 17.16.

Chwyć jeden
z rogów zdjęcia
i przeciągnij go
w górę lub
w dół, aby je
wyprostować

 3. Ponownie wybierz z menu Widok/Pokaż/Siatka (View/Show/Grid), aby
ukryć siatkę, i wykadruj zdjęcie, aby usunąć fragmenty tła, które pojawiły
się na jego brzegach.
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Kolejnym po krzywym horyzoncie, ogromnie irytującym niedopatrzeniem jest
użycie zbyt silnego błysku lampy błyskowej. Z pewnością niejednokrotnie zdarzyło
Ci się otworzyć zdjęcie w Photoshopie i w tym momencie dotarło do Ciebie, że
użyłeś zbyt silnego błysku lampy lub znajdowałeś się zbyt blisko fotografowanego
obiektu (rysunek 17.17). Na szczęście jeszcze nie wszystko stracone. Aby ura-
tować takie zdjęcie:

Rysunek 17.17.

Zdjęcie, przy
wykonywaniu
którego fotograf
użył zbyt silnego
błysku lampy

 1. Otwórz zdjęcie i skopiuj warstwę tła (najszybciej zrobisz to, naciskając
kombinację klawiszy Ctrl+I lub klikając przycisk kopiowania warstwy
na palecie Warstwy — Layers).

 2. Zmień tryb mieszania warstwy na Mnożenie (Multiply) (lista rozwijana
w górnej części palety Warstwy — Layers). Pozwoli Ci to odzyskać część
detali, które są prawie niewidoczne z powodu intensywnego oświetlenia
(rysunek 17.18). Jeśli zdjęcie nadal jest zbyt jasne, możesz ponownie
skopiować warstwę. Skopiowana warstwa będzie już w trybie mieszania
Mnożenie (Multiply).

 3. Jeśli potrzebujesz czegoś pośredniego, utwórz trzecią warstwę i zmieniaj
jej przejrzystość (parametr Krycie — Opacity).

Są jednak sytuacje, w których wcale nie powinieneś był używać lampy błyskowej,
ale niestety to zrobiłeś. Zepsuło to cały nastrój sceny i teraz żałujesz, że użyłeś
lampy, ale sytuacji nie da się już odtworzyć. Aby usunąć efekt użycia lampy
błyskowej:

 1. Otwórz zdjęcie, które chcesz poprawić, i wybierz z palety narzędzie Lasso
(Lasso). Zaznacz obszar, w którym przepalenie od lampy jest szczególnie
intensywne.
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Rysunek 17.18.

Zmiana trybu
mieszania
warstwy
na Mnożenie
(Multiply) pozwoli
Ci odzyskać część
detali, które są
prawie
niewidoczne
z powodu
intensywnego
oświetlenia

 2. Dopasuj zakres tonalny zaznaczonego obszaru — musisz zrobić to
w taki sposób, aby efekt nie był zbyt uderzający. Właśnie dlatego należy
zmiękczyć krawędź zaznaczenia, aby dopasowany obszar został płynnie
połączony z pozostałą częścią zdjęcia. W tym celu wybierz z menu
polecenie Zaznacz/Wtapianie (Select/Feather).

 3. W oknie dialogowym Wtapianie (Feather Selection) wpisz szerokość
krawędzi, która będzie stanowić płynne przejście do pozostałej części
zdjęcia (rysunek 17.19). Ogólna zasada mówi, że im większa jest
rozdzielczość zdjęcia, tym większą wartość należy wpisać w tym polu.
Zacznij od 20 pikseli, ale możesz ją znacznie zwiększyć, jeśli uznasz,
że istnieje taka potrzeba.

Rysunek 17.19. Okno dialogowe Wtapianie (Feather Selection)

 4. Wybierz z menu Obrazek/Dopasuj/Poziomy (Image/Adjustments/Levels)
i w dolnej części okna Poziomy (Levels) przeciągnij znacznik na pasku
Poziomy wyjścia (Output Levels) w lewą stronę, aby przyciemnić
zaznaczony obszar.

 5. Gdy dopasujesz stopień jasności zaznaczonego obszaru do całego zdjęcia,
kliknij przycisk OK. Usuń zaznaczenie obszaru i ciesz się poprawionym
zdjęciem.
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Łatwiej Ci będzie dopasować jasność zaznaczonego obszaru,
jeśli ukryjesz linię selekcji. W tym celu naciśnij kombinację
klawiszy Ctrl+H. Aby pokazać linię selekcji, ponownie naciśnij
tę kombinację klawiszy.

Równie często jak prześwietlone, zdarza się (nawet najlepszym) wykonać zdję-
cie niedoświetlone (rysunek 17.20). Zasadniczo przyjmuje się w fotografii cy-
frowej, że łatwiej jest skorygować niedoświetlone zdjęcie niż prześwietlone.
Powodem tego jest fakt, że na zdjęciu niedoświetlonym większość szczegółów
jest zapisana i należy jedynie skorygować odpowiednie parametry. Aby skory-
gować niedoświetlone zdjęcie:

Rysunek 17.20.

Równie
często jak
prześwietlone,
zdarza wykonać
zdjęcie
niedoświetlone

 1. Otwórz niedoświetlone zdjęcie i za pomocą palety Warstwy (Layers)
skopiuj warstwę tła. Dla nowej warstwy wybierz tryb mieszania
Mnożenie odwrotności (Multiply), który spowoduje rozjaśnienie całego
zdjęcia (rysunek 17.21).

 2. Jeśli zdjęcie nie jest wystarczająco rozjaśnione, powtórz całą operację,
tworząc trzecią warstwę (a jeśli istnieje taka potrzeba, również kolejne).

 3. Jeśli potrzebujesz czegoś pośredniego, utwórz trzecią warstwę i zmieniaj
jej przejrzystość (parametr Krycie — Opacity).

 4. Po zakończeniu tworzenia warstw wybierz z listy rozwijanej palety
Warstwy (Layers) opcję Spłaszcz obrazek (Flatten Image).

Kolejnym z niezwykle irytujących problemów, które mogą się pojawić na zdjęciach,
jest efekt czerwonych oczu. Większość aparatów cyfrowych oferuje dodatkowe
funkcje umożliwiające redukcję tego efektu. Jeśli jednak osoby widoczne na zdję-
ciach mają czerwone oczy, możesz się pozbyć tego efektu w bardzo prosty sposób.
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Rysunek 17.21. Dla nowej warstwy wybierz tryb mieszania Mnożenie odwrotności
(Multiply), który spowoduje rozjaśnienie całego zdjęcia

 1. Otwórz zdjęcie, na którym sportretowane osoby mają czerwone oczy.
Powiększ obszar wokół oczu za pomocą narzędzia Lupka (Zoom) i przełącz się
na narzędzie Pędzel (Brush). Wybierz miękką końcówkę pędzla zbliżoną
grubością do rozmiaru źrenicy, w której odbiło się światło, dając efekt
czerwonych oczu. Wybierz czarny kolor pędzla. Na pasku narzędziowym
wybierz tryb mieszania narzędzia Kolor (Color).

 2. Za pomocą pędzla narysuj kropkę dokładnie na środku źrenicy. Czerwony
kolor zniknie, ponieważ w tym trybie mieszania zostanie on wchłonięty
przez czarny kolor pędzla.

Zdarza się, że na niektórych materiałach, które fotografujesz aparatem cyfrowym,
pojawia się widoczny wzorek (którego w rzeczywistości tam nie ma). Trudno się
pozbyć tego efektu, jeśli nie znasz prostej sztuczki, która pozwoli Ci poradzić
sobie z nim.

 1. Otwórz zdjęcie, które zawiera widoczny efekt mory na materiale. Następnie
za pomocą narzędzia Lasso (Lasso) zaznacz obszar zdjęcia, na którym
widoczny jest ten efekt.

 2. Włącz rozmycie brzegów zaznaczenia, dzięki czemu poprawiony obszar
lepiej wtopi się w całość zdjęcia. W tym celu wybierz z menu Zaznacz/
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Wtapianie (Select/Feather) i w oknie Wtapianie (Feather Selection) wpisz
wartość 2, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Skopiuj zaznaczony obszar na osobną warstwę umieszczoną powyżej
warstwy tła. Wybierz z menu Filtr/Rozmycie/Rozmycie gaussowskie
(Filter/Blur/Gaussian Blur).

 4. W oknie dialogowym Rozmycie gaussowskie (Gaussian Blur) (rysunek 17.22)
przeciągnij wskaźnik na pasku Promień (Radius) w lewą stronę, a następnie
stopniowo zwiększaj jego wartość aż do momentu, gdy efekt mory zniknie.
Kliknij przycisk OK.

Rysunek 17.22. W oknie dialogowym Rozmycie gaussowskie (Gaussian Blur)
przeciągnij wskaźnik na pasku Promień (Radius) w lewą stronę,
a następnie stopniowo zwiększaj jego wartość aż do momentu,
gdy efekt mory zniknie

 5. Na palecie Warstwy (Layers) wybierz dla tej warstwy tryb mieszania
Kolor (Color).

Zabawa z kolorem
Prawie każde zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym wymaga korekcji koloru. Wy-
nika to z całej masy różnych przyczyn — od technologii, w której wykonana jest
światłoczuła matryca, po wybrany przez fotografa balans bieli. Zanim jednak
zaczniesz modyfikować zdjęcia, dostosuj najpierw ustawienia samego programu.

Zacznij od ustawienia przestrzeni kolorów RGB. Sprawdź, jaka jest domyślnie
ustawiona przestrzeń kolorów. W starszych wersjach programu Photoshop była
to przestrzeń sRGB IEC6 1966-2.1, zdefiniowana z myślą o projektantach stron
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WWW oraz fotografach, którzy zamierzają swoje zdjęcia publikować w sieci. Jeśli
zamierzasz drukować swoje zdjęcia, zdecydowanie powinieneś ją zmienić. W wer-
sji Photoshop CS2 domyślnie ustawiana jest przestrzeń kolorów Adobe RGB (1998).

 1. Wybierz z menu Edycja/Ustawienia koloru (Edit/Color Settings). W oknie
dialogowym Ustawienia koloru (Color Settings) (rysunek 17.23), które się
pojawi, w sekcji Przestrzenie robocze (Working Spaces) wybierz z listy
rozwijanej RGB opcję Adobe RGB (1998). Jest to przestrzeń kolorów
najczęściej używana przez fotografów, gdyż zawiera bardzo dużą gamę
kolorów i doskonale nadaje się do przygotowywania zdjęć przeznaczonych
do druku.

 2. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Rysunek 17.23.

W oknie
dialogowym
Ustawienia
koloru (Color
Settings), które
się pojawi,
w sekcji
Przestrzenie
robocze (Working
Spaces) wybierz
z listy rozwijanej
RGB opcję Adobe
RGB (1998)

Należy pamiętać, że aparaty cyfrowe nie oddają idealnie koloru, tylko go „zga-
dują”. Robią to lepiej lub gorzej, ale należy pamiętać, że kolor widoczny na zdję-
ciu cyfrowym nie jest idealnym odzwierciedleniem rzeczywistego. Każdy aparat
cyfrowy przekłamuje kolor na swój sposób. W jednych aparatach kolor końco-
wy może być przesunięty w stronę niebieskiego, a w innych — czerwonego.
Dlatego zawsze w przypadku zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym konieczna
jest późniejsza korekcja koloru.

 1. Otwórz zdjęcie, które chcesz poddać korekcji, i wybierz z menu Obrazek/
Dopasuj/Krzywe (Image/Adjustments/Curves). Na ekranie pojawi się okno
dialogowe Krzywe (Curves) (rysunek 17.24).
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Rysunek 17.24.

Okno dialogowe
Krzywe
(Curves)

 2. Zacznij od ustawienia koloru docelowego dla obszarów znajdujących się
w cieniu. W tym celu dwukrotnie kliknij ikonę kroplomierza. Spowoduje
to pojawienie się palety Próbnik kolorów (Color Picker) (rysunek 17.25),
w której możesz wybrać docelowy kolor, jaki mają mieć obszary zacienione.
W polach R, G i B wpisz wartość 20 lub w polu # wartość 141414
(odpowiednik wartości 20 palety RGB w systemie szesnastkowym)
i kliknij przycisk OK.

Rysunek 17.25.

W polach R, G
i B wpisz
wartość 20
lub w polu #
wartość 141414

 3. Teraz musisz ustawić wartość dla obszarów jasno oświetlonych. W oknie
dialogowym Krzywe (Curves) dwukrotnie kliknij ikonę białego kroplomierza
(pierwszy z prawej) i w polach R, G i B na palecie Próbnik kolorów (Color
Picker) wprowadź wartość 240, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Dla średnich tonów, czyli środkowej ikony kroplomierza, wykonaj
ponownie te same czynności, wprowadzając tym razem wartość 128,
aby uzyskać neutralne średnie tony.
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 5. Kliknij OK w oknie dialogowym Krzywe (Curves) i potwierdź chęć zapisania
tych ustawień jako domyślnych. Dzięki temu nie będziesz musiał powtarzać
tego procesu przy korekcji kolejnych zdjęć.

 6. Teraz Twoim zadaniem jest wskazanie cieni, półcieni i jasnych obszarów.
Zacznij od cienia: przełącz się na palecie narzędzi na narzędzie Próbkowanie
kolorów (Color Sampler) — dostępne w grupie narzędzi Kroplomierz
(Eyedropper) — i wskaż za jego pomocą obszar zdjęcia, który powinien
być czarny.

 7. W ten sam sposób wskaż obszar zdjęcia, który powinien być biały.
Na zdjęciu będą zaznaczone dwa punkty, z których jeden wskazuje
obszar biały, a drugi — czarny.

 8. Ponownie otwórz okno dialogowe Krzywe (Curves), kliknij ikonę pierwszego
z lewej kroplomierza (odpowiedzialnego za cienie), a następnie punkt,
który wskazałeś wcześniej jako obszar koloru czarnego. Potem wybierz
w oknie dialogowym Krzywe (Curves) kroplomierz przeznaczony do
wskazywania jasnych tonów zdjęcia i kliknij obszar, który wcześniej
zaznaczyłeś jako najjaśniejszy na zdjęciu.

 9. Ostatnim krokiem jest wskazanie za pomocą środkowego kroplomierza
dostępnego w oknie Krzywe (Curves) obszaru półcienia. Kliknij obszar,
który według Ciebie jest najbardziej zbliżony do koloru szarego, i zobacz,
jak bardzo zmieni się wygląd zdjęcia.

 10. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Program Photoshop od dawna jest wyposażony w dwa narzędzia służące do auto-
matycznej korekcji koloru: Auto-poziomy (Auto Levels) i Auto-kontrast (Auto
Contrast), ale od wersji Photoshop 7 dostępne jest również trzecie tego typu narzę-
dzie o nazwie Auto-kolor (Auto Color), które działa dużo lepiej niż którekolwiek
ze starych narzędzi. Aby dokonać automatycznej korekcji koloru:

 1. Otwórz zdjęcie wymagające korekcji koloru i wybierz z menu narzędzie
Obrazek/Dopasuj/Auto-kolor (Image/Adjustments/Auto Color). Narzędzie
Auto-kolor (Auto Color) jest uruchamiane bez konieczności podejmowania
jakiejkolwiek decyzji ze strony użytkownika. W niektórych wypadkach
działa bardzo dobrze, a w niektórych trochę gorzej.

 2. Jeśli nie jesteś do końca zadowolony z efektów jego działań, wybierz z menu
polecenie Edycja/Zanik Auto-kolor (Edit/Fade Auto Color) (polecenie jest
dostępne tylko tuż po użyciu narzędzia). W oknie dialogowym Zanik
(Fade) (rysunek 17.26), przesuń wskaźnik na pasku Krycie (Opacity)
w lewą stronę, aby zmniejszyć efekt działania narzędzia Auto-kolor
(Auto Color). Przesuwaj suwak tak długo, aż uzyskasz zadowalający efekt.
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Rysunek 17.26. W oknie dialogowym Zanik (Fade), przesuń wskaźnik na pasku Krycie
(Opacity) w lewą stronę, aby zmniejszyć efekt działania narzędzia
Auto-kolor (Auto Color)

 3. Możesz dodatkowo zmodyfikować efekty działania narzędzia, zmieniając
tryb mieszania na Mnożenie (Multiply) (przyciemnia) lub Mnożenie
odwrotności (Screen) (rozjaśnia). Gdy jesteś zadowolony z uzyskanych
wyników, kliknij przycisk OK w oknie Zanik (Fade).

Od wersji programu Photoshop CS dostępny jest specjalny plug-in Camera Raw,
który pozwala otwierać pliki zapisane w aparacie w trybie RAW i umożliwia
modyfikowanie ustawień balansu bieli, kompensacji naświetlania i korekcji to-
nalnej. Następnie możesz bez strat edytować oryginalną wersję w postaci 8- lub
16-bitowego obrazu. Plug-in jest zgodny z trybem zapisu stosowanym w apa-
ratach takich firm jak Nikon, Canon, Fuji, Olympus itd. Aby przeglądać i edy-
tować zdjęcie w formacie RAW:

 1. Dwukrotnie kliknij ikonę pliku zapisanego w trybie RAW. Zdjęcie zostanie
otwarte w oknie dialogowym będącym interfejsem do zdjęcia zapisanego
w tym trybie. Na pasku tytułowym okna widoczna jest nazwa aparatu,
którym wykonano zdjęcie, nazwa pliku oraz podstawowe informacje
zapisane jako EXIF.

 2. Możesz zmienić powiększenie zdjęcia w oknie za pomocą narzędzia Lupka
(Zoom) dostępnego w pasku narzędzi po lewej stronie.

 3. Możesz zmienić orientację podglądu za pomocą przycisków obracania
znajdujących się pod oknem podglądu zdjęcia (przyciski obracają tylko
podgląd zdjęcia, a nie samo zdjęcie).

 4. Poniżej okna podglądu widoczne są ustawienia rozmiaru, rozdzielczości,
głębi i przestrzeni kolorów, które zostaną wykorzystane przy importowaniu
zdjęcia.

 5. Z prawej strony okna podglądu widoczne są ustawienia, które zwykle
definiujesz podczas wykonywania zdjęcia. Teraz możesz je zdefiniować,
zanim zdjęcie zostanie zaimportowane do programu. Ustawienia, które
możesz zdefiniować, to balans bieli (wybranie jednego z ustawień
zostanie automatycznie odzwierciedlone w oknie podglądu), kompensacja
naświetlania, jasność, kontrast, nasycenie kolorów i wyostrzanie. Możesz
nawet włączyć za pomocą osobnego pola wyboru filtrowanie efektu mory.
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 6. Możesz wybrać z menu rozwijanego polecenie Zapisz ustawienia (Save
Settings), aby później użyć tych samych ustawień podczas importowania
innych zdjęć, np. wykonanych podczas tej samej sesji zdjęciowej w tych
samych warunkach oświetleniowych. Wpisz nazwę, pod jaką chcesz
zapisać ustawienia, i kliknij przycisk Zapisz (Save). Zapisane ustawienia
będą dostępne na liście rozwijanej Ustawienia (Settings).

Ostrość
Kolejną niedoskonałością zdjęć, nad którą możesz popracować, jest ostrość.
Oczywiście nie możesz wyostrzyć zupełnie nieostrego zdjęcia — a jeśli będziesz
próbował to zrobić, efekty będą raczej opłakane. Jednak w przypadku wielu zdjęć
warto popracować nad ostrością, bo daje to naprawdę doskonałe efekty, szcze-
gólnie jeśli wcześniej fotografia poddawana była korekcji kolorów. Zawsze warto
zacząć od najprostszej metody wyostrzenia całego zdjęcia. Aby dokonać wy-
ostrzenia zdjęcia:

 1. Otwórz zdjęcie, które chcesz poddać wyostrzaniu, i upewnij się, że jest
ono widoczne w skali 1:1 (przy różnych stopniach powiększenia program
może wyświetlać zdjęcie inaczej, dlatego tak ważne jest, aby skala
powiększenia wynosiła dokładnie 100%).

 2. Wybierz z menu polecenie Filtr/Wyostrzanie/Maska wyostrzająca
(Filter/Sharpen/Unsharp Mask). Ten sposób daje duży stopień kontroli
nad procesem wyostrzania zdjęcia poprzez regulację parametrów w oknie
dialogowym Maska wyostrzająca (Unsharp Mask) (rysunek 17.27). Możesz
sterować następującymi parametrami:

 parametr Wartość (Amount) — określa stopień wyostrzania, który zostanie
zastosowany — typowe wartości wahają się w zakresie od 50 do 150%;

 parametr Promień (Radius) — określa ilość pikseli od krawędzi, które
zostaną objęte procesem wyostrzania — typowe wartości to 1 lub 2,
w niektórych sytuacjach można zastosować promień wyostrzania
równy 4;

 parametr Próg (Threshold) — określa intensywność procesu (im niższa
wartość, tym bardziej intensywnie zdjęcie jest wyostrzane), decyduje,
jak bardzo piksel musi różnić się od otaczających go pikseli, aby został
uznany za krawędź i poddany procesowi wyostrzania — typowe
wartości mieszczą się w zakresie od 3 (najintensywniejsze wyostrzanie)
do 20 (bardziej subtelne wyostrzanie).
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Rysunek 17.27.

W oknie
dialogowym
Maska
wyostrzająca
(Unsharp Mask)
możesz
sterować
parametrami
Wartość
(Amount),
Promień
(Radius) i Próg
(Treshold)

 3. Poszczególne ustawienia musisz dobrać do natury sfotografowanego
obiektu. Jeśli obiekt ma z natury delikatne, miękkie brzegi (kwiat,
zwierzę, twarz dziecka, tęcza itp.), to należy zastosować nieznaczne
wyostrzanie. Jeśli natomiast zdjęcie jest mocno nieostre, należy
zastosować większy stopień wyostrzania.

Jeśli ten prosty sposób wyostrzania nie jest dla Ciebie wystarczający, możesz za-
stosować metodę wyostrzania jasności, wykorzystywaną przez profesjonalistów.
Nie niesie ona ze sobą ryzyka powstawania cyfrowego szumu, który pojawia się
przy zbyt intensywnym wyostrzaniu z wykorzystaniem innych technik, i dlate-
go możesz osiągnąć dużo większy stopień ostrości niż przy innych metodach.
Aby wyostrzyć zdjęcie, unikając ryzyka powstania szumu cyfrowego:

 1. Otwórz zdjęcie, które chcesz poddać wyostrzaniu, i wybierz z menu
polecenie Filtr/Wyostrzanie/Maska wyostrzająca (Filter/Sharpen/Unsharp
Mask). Zastosuj wyostrzanie według własnego uznania, stosując się jednak
do przedstawionych powyżej ram, i kliknij przycisk OK.

 2. Następnie wybierz z menu polecenie Edycja/Zanik Maska wyostrzająca
(Edit/Fade Unsharp Mask). W oknie dialogowym Zanik (Fade) wybierz
z listy tryb Jasność (Luminosity). Po kliknięciu przycisku OK wyostrzanie
zostanie zastosowane w warstwie jasności, a nie koloru. Dzięki temu
możesz użyć wyższego stopnia bez ryzyka, że powstanie cyfrowy szum
wokół krawędzi obiektów.

Istnieje jeszcze jedna technika wyostrzania, która nie wykorzystuje filtra Ma-
ska wyostrzająca (Unsharp Mask), ale również pozwala użytkownikowi zacho-
wać sporą kontrolę nad procesem. Jest ona szczególnie przydatna do zdjęć, które
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zawierają sporo krawędzi, jak na przykład zdjęcie lasu jesienią. Aby wyostrzyć
zdjęcie bez zastosowania filtra Maska wyostrzająca (Unsharp Mask):

 1. Otwórz zdjęcie, które wymaga wyostrzania, i przy wykorzystaniu palety
Warstwy (Layers) skopiuj warstwę tła.

 2. Wybierz z menu polecenie Filtr/Stylizacja/Płaskorzeźba (Filter/Stylize/
Emboss) (rysunek 17.28). Filtr ten pomoże nam zaakcentować krawędzie
na zdjęciu. Możesz pozostawić niezmienione ustawienia domyślne
parametrów Kąt (Angle) i Intensywność (Amount), ale jeśli chcesz uzyskać
intensywny efekt wyostrzania, zwiększ parametr Wysokość (Height)
do 5 pikseli. Kliknij przycisk OK, aby zastosować filtr.

 3. Zmień tryb mieszania tej warstwy na Ostre światło (Hard Light). Jeśli
uważasz, że zdjęcie zostało zbyt intensywnie wyostrzone, zmień
przejrzystość tej warstwy (parametr Krycie — Opacity).

Rysunek 17.28. Możesz pozostawić niezmienione ustawienia domyślne parametrów Kąt
(Angle) i Intensywność (Amount), ale jeśli chcesz uzyskać intensywny
efekt wyostrzania, zwiększ parametr Wysokość (Height) do 5 pikseli
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