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Efekty
Program Corel PaintShop Pro otwiera szereg moliwoci stosowania funkcji i narzdzi pozwalajcych na uzyskanie nietypowych bd artystycznych efektów. Dziki nim mona
otrzyma zdjcia, których wykonanie za pomoc tradycyjnego aparatu i w normalnych warunkach nie jest moliwe.

Mikkie zdjcie
Niektóre aparaty fotograficzne s wyposaone w tryb umoliwiajcy zrobienie tak zwanego mikkiego zdjcia. Osoby uwiecznione na takich fotografiach maj agodne rysy, krajobraz staje si bajkowy, a samo zdjcie
posiada swoisty ciepy klimat. Tego typu efekt mona take uzyska za
pomoc programu graficznego. Corel PaintShop Pro oferuje trzy róne
opcje, dziki którym uytkownik moe si cieszy mikkimi zdjciami.
 W I C Z E N I E

4.1

Zmikczenie zdjcia

Aby zmikczy zdjcie, mona przeprowadzi nastpujce operacje:
1. Wybierz pozycj Mikko  z menu Dopasowanie (rysunek 4.1).
2. Aby lekko zmikczy zdjcie, wybierz polecenie Zmikczanie.
3. Mocniej zmikczysz zdjcie, uywajc polecenia Wiksze
zmikczanie.
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Rysunek 4.1. Zmikczenie zdjcia

Jeeli okae si, e zmikczenie zdjcia jest mimo wszystko zbyt sabe,
mona ponownie wybra jedno z powyszych polece.
Opisane przed chwil postpowanie jest najprostszym sposobem uzyskania mikkiego zdjcia. Nie wymaga ustawiania jakichkolwiek parametrów, ale te i rezultat nie zawsze jest najlepszy. Dlatego te, jeli
uytkownik liczy na ciekawszy wygld fotografii, powinien zastosowa opcj Mikki obiektyw. Nie tylko zmikczy ona obraz, lecz take
nada obiektom delikatn powiat, dodajc tajemniczego nastroju.
 W I C Z E N I E

4.2

Rczne zmikczanie zdjcia

Aby móc samodzielnie wpyn na sposób zmikczenia zdjcia, naley wykona ponisze operacje:
1. Wybierz z górnego menu Dopasowanie pozycj Mikko 
(rysunek 4.2).
2. Wska polecenie Mikki obiektyw.
3. W polu Mikko  okrel si, z jak program zmikczy zdjcie.
4. Warto Stopie rozmycia krawdzi odpowiada za zachowanie
wyra nych krawdzi. Im nisza warto, tym program mocniej
je rozmyje.
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Rysunek 4.2. Zmikczanie zdjcia przy uyciu polecenia Mikki obiektyw
5. Jeeli chcesz, aby jasne fragmenty zdjcia nie byy zbyt mocno
6.
7.
8.
9.

zmikczone, wycz pole Uwzgldnij wiato rozproszone.
W polu Stopie okrel si tworzonej powiaty.
Warto w polu Wielko  halo ustawia rozmiar powiaty.
Widoczno powiaty okrelisz za pomoc opcji Widoczno  halo.
Ustawienia zaakceptujesz poprzez kliknicie przycisku OK.

Ustawienie opcji Stopie pozwala okreli si, z jak bdzie tworzony
efekt powiaty wokó janiejszych i ciemniejszych obiektów. Niskie
wartoci spowoduj, e powiata bdzie widoczna tylko wokó najjaniejszych obiektów na zdjciu (rysunek 4.3). Z kolei due wartoci
pozwol na jej utworzenie take wokó mniej jaskrawych obszarów.

Gbia ostroci
Wiele wspóczesnych kompaktowych aparatów fotograficznych umoliwia operowanie bardzo du gbi ostroci. Charakteryzuje si ona
tym, e obiekty znajdujce si zarówno blisko aparatu, jak i daleko
od niego s bardzo ostre i wyra ne. Niekiedy jednak wskazane jest,
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Rysunek 4.3. Powstawanie po wiaty wokó ja niejszych i ciemniejszych
obszarów

by na fotografii ostry by tylko gówny motyw, a pozostaa cz zdjcia
wysza rozmyta. W ten sposób mona nie tylko stworzy zdjcie artystyczne, ale take i podkreli na zdjciu gówny obiekt (na przykad
twarz fotografowanej osoby).
 W I C Z E N I E

4.3

Gbia ostroci

Aby móc ustawi gbi ostroci zdjcia, wystarczy postpowa zgodnie
z instrukcj:
1. Wybierz z górnego menu Dopasowanie pozycj Gbia ostro ci
(rysunek 4.4).

Rysunek 4.4. Wybór gbi ostro ci
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2. Na podgldzie zdjcia z lewej strony w oknie Gbia ostro ci

wystpuje zaznaczenie w postaci koa. Obszar zdjcia wewntrz
tego zaznaczenia bdzie ostry, a pozostae fragmenty fotografii
zostan rozmyte.
3. Mona zmieni ten obszar. W tym celu kliknij podgld z lewej
strony, dokadnie porodku obszaru, który ma pozosta ostry.
Cay czas trzymaj wcinity lewy przycisk myszy i przesuwaj
wska nik myszy, rozszerzajc obszar zaznaczenia, a osignie
waciwy rozmiar (rysunek 4.5).
Rysunek 4.5.
Wskazanie
gównego motywu

4. Jeeli gównego motywu nie da si zaznaczy za pomoc

okrgu, mona w wierszu Obszar ostro ci wybra inny sposób
zaznaczenia. Oprócz zaznaczenia w postaci koa mona wybra
zaznaczenie odrczne lub prostoktne.
5. Suwak Rozmywanie umoliwia ustalenie siy, z jak zostanie
rozmyty obszar zdjcia znajdujcy si poza zaznaczeniem.
6. Za pomoc suwaka Wtapianie krawdzi ustal si wtapiania
obszaru wewntrz zaznaczenia w obszar rozmywany.
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7. Suwakiem Zakres ostro ci mona kontrolowa kierunek,

w którym nastpuje wtapianie obszaru wewntrz zaznaczenia
w pozostay obszar.
8. Po uzyskaniu oczekiwanego efektu kliknij przycisk OK.

Efekty
Moliwoci edycji zdj cyfrowych za pomoc komputera nie ograniczaj si jedynie do poprawy ich jakoci. Niekiedy warto take pokusi si o stworzenie niecodziennego obrazu (rysunek 4.6). Program
Corel PaintShop Pro oferuje w tym zakresie wiele moliwoci. Dziki
bardzo bogatej bibliotece efektów mona nada swoim fotografiom
niepowtarzalny wygld.

Rysunek 4.6. Wybrane efekty dostpne w programie

Kady z dostpnych w programie efektów ma w swoim oknie dialogowym inne ustawienia, odpowiadajce jego specyfice. Nie sposób
omówi wszystkich efektów, gdy jest ich kilkadziesit, jednak dotychczasowe wiadomoci zapewne pozwol Czytelnikowi na samodzielne eksperymentowanie z ustawieniami, co zaowocuje otrzymaniem podanego rezultatu.
Lista efektów zawiera nastpujce grupy (rysunek 4.7):
T Efekty fotograficzne — zawieraj zestaw efektów symulujcych
wykonywanie zdj przy uyciu filtrów lub specjalnych filmów
znanych z fotografii analogowej.
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T Efekty 3D — tworz zudzenie trójwymiarowoci obiektów;
T
T
T
T
T
T
T

T
T

przeksztacaj je w przyciski lub dodaj cie.
Efekty rodków artystycznych — naladuj tradycyjne techniki
malarskie.
Efekty artystyczne — nietypowe efekty artystyczne.
Efekty znieksztacenia — tworz zawirowania lub wklsoci.
Efekty krawdzi — operuj na krawdziach obiektów.
Efekty geometryczne — znieksztacenia geometryczne.
Efekty iluminacyjne — tworz zudzenie owietlenia obiektu
reflektorami lub odblask promieni soca.
Efekty obrazowe — umoliwiaj zawinicie rogu zdjcia lub
utworzenie wzoru ta z niewidocznym przejciem midzy
krawdziami.
Efekty odbicia — tworz lustrzane odbicie czy te efekt
kalejdoskopu.
Efekty teksturowe — umoliwiaj nakadanie na zdjcie tekstury,
na przykad naladujcej powierzchni papieru czerpanego.

Rysunek 4.7.
Lista efektów

Ciekawym sposobem wykorzystania efektów jest ich stosowanie jedynie
do wybranych fragmentów zdjcia. Najpierw zatem powiniene wyodrbni niektóre obszary za pomoc narzdzi zaznaczania. Wówczas efekt
zostanie zastosowany jedynie do wskazanego fragmentu (rysunek 4.8).
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Rysunek 4.8. Zastosowanie efektu w zaznaczonym fragmencie zdjcia
 W I C Z E N I E

4.4

Wybór efektu

Aby zastosowa wybrany efekt, naley wykona ponisze czynnoci:
1. Rozwi menu Efekty (rysunek 4.9).

Rysunek 4.9. Wybór efektu dla fragmentu zdjcia
2. Wybierz jedn z dostpnych grup efektów (pozycje z czarnymi

strzakami z prawej strony nazwy).
3. Kliknij nazw wybranego efektu.
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4. Jeeli wybrany efekt posiada swoje okno dialogowe, moesz

w nim dokona zmiany ustawie.
5. Kliknij przycisk OK w danym oknie dialogowym.

W razie koniecznoci mona take zastosowa w zdjciu kolejny efekt.

Zdjcia w skali szaroci
Mimo i wspóczesne fotografie wykonywane aparatami cyfrowymi
cechuje bogata paleta kolorów, to jednak czasami z sentymentem spogldamy na stare zdjcia, te wykonane jeszcze na filmie rejestrujcym
obraz w skali szaroci.
Program Corel PaintShop Pro oferuje dwie moliwoci przeksztacenia
zdjcia do odcieni szaroci. Pierwsza z nich pozwala na proste przeksztacenie, druga daje dodatkowo efekt uycia filtra podczas robienia
zdjcia.
 W I C Z E N I E

4.5

Proste przeksztacanie zdjcia w skali szaroci

Aby przeksztaci zdjcie kolorowe do odcieni szaroci, mona wykona nastpujce czynnoci:
1. Rozwi menu Obrazek (rysunek 4.10).
2. Wybierz polecenie Skala szaro ci.

Drugi sposób przeksztacenia zdjcia w fotografi w odcieniach szaroci pozwala na uzyskanie takiego efektu, jak w przypadku wykonywania zdjcia w skali szaroci z uyciem kolorowego filtra. Dziki
temu rezultaty mog by czsto bardziej interesujce.
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Rysunek 4.10. Przeksztacenie kolorowego zdjcia do odcieni szaro ci
 W I C Z E N I E

4.6

Uywanie efektu kolorowego filtra
do uzyskania zdjcia w odcieniach szaroci

Aby przeksztaci zdjcie kolorowe w zdjcie w odcieniach szaroci
przy uyciu kolorowego filtra, mona wykona nastpujce czynnoci:
1. Rozwi menu Efekty (rysunek 4.11).
Rysunek 4.11.
Wybór filmu
czarno-biaego

2. Wybierz pozycj Efekty fotograficzne, a nastpnie Film czarno-biay.
3. Klikajc w obszarze kolorowego okrgu znajdujcego si w lewym

dolnym rogu, wska kolor filtra, jaki ma by zastosowany
podczas tworzenia zdjcia w odcieniach szaroci. Moesz take
skorzysta z przycisku Sugeruj kolor, co pozwoli programowi
zdecydowa o wyborze kolorowego filtra (rysunek 4.12).
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Rysunek 4.12.
Przeksztacenie
kolorowego zdjcia
w fotografi
w odcieniach
szaro ci
przy uyciu
kolorowego filtra

4. Za pomoc suwaka Jaskrawo  dobierz jasno.
5. Suwak Wyrazisto  pozwala zwikszy ekspresj zdjcia.
6. Kliknij przycisk OK.

W zalenoci od uytego filtra nastpi osabienie lub wzmocnienie
odpowiednich kolorów. W wyniku przedstawionej operacji mona
otrzyma róne zdjcia w odcieniach szaroci.

Zdjcia w sepii
i w odcieniach innych kolorów
Zdjcia w sepii, podobnie jak zdjcia w odcieniach szaroci, s
przeksztacane do jednej skali odcieni. Jednak zamiast szaroci wystpuj tu odcienie brzu. Charakterystyczny kolor sepii jest zwizany
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z procesami chemicznymi dawnej technologii, dziki której otrzymywano pierwsze fotografie.
 W I C Z E N I E

4.7

Zdjcia w sepii

Aby uzyska zdjcie w sepii, naley wykona nastpujce polecenia:
1. Wybierz pozycj Efekty fotograficzne z menu Efekty (rysunek 4.13).

Rysunek 4.13. Zdjcie w sepii
2. Nastpnie kliknij opcj Tonowanie sepi.
3. Ustal za pomoc suwaka Stopie postarzenia si, z jak

program nasyci zdjcie odcieniem brzu.
4. Kliknij przycisk OK.

Przy zastosowaniu obróbki komputerowej mona uzyska odcienie
dowolnego koloru. Ciekawie mog wyglda na przykad zdjcia w odcieniach zieleni czy te czerwieni.
 W I C Z E N I E

4.8

Zdjcie w dowolnym odcieniu

Aby uzyska zdjcie w odcieniach dowolnego koloru, naley wykona
nastpujce polecenia:
1. Rozwi górne menu Dopasowanie i wska pozycj Barwa
i nasycenie (rysunek 4.14).
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Rysunek 4.14. Przeksztacanie zdjcia kolorowego w fotografi o dowolnym
kolorze
2. Wybierz pozycj Koloryzuj.
3. Za pomoc suwaka Barwa ustaw waciwy odcie.
4. Suwakiem Nasycenie wybierz odpowiedni warto.
5. Kliknij przycisk OK.

Zdjcia z efektem tilt-shift
W tradycyjnej fotografii czasami stosuje si obiektywy umoliwiajce
przesunicie osi optycznej. Pozwala to zmieni gbi optyczn dla
wybranych fragmentów na zdjciu. Uzyskany w ten sposób efekt daje
zudzenie zdjcia makiety, a nie rzeczywistego obiektu.
Efekt tilt-shift mona uzyska dziki poleceniu Ostro  selektywna.
Umoliwia ono zaznaczenie na zdjciu obszaru, który ma pozosta
ostry. Pozostae fragmenty na zdjciu zostan rozmyte, przez co stan
si niewyra ne.
 W I C Z E N I E

4.9

Zdjcie z efektem tilt-shift

Aby uzyska zdjcie z efektem tilt-shift:
1. Wska wiersz Efekty fotograficzne, dostpny w górnym menu Efekty.
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2. Wybierz polecenie Ostro  selektywna. Zostanie wywietlone

okno wybranego polecenia (rysunek 4.15).

Rysunek 4.15. Nadanie zdjciu efektu tilt-shift
3. Na podgldzie zdjcia z lewej strony bdzie wida pi linii.

Trzy rodkowe s liniami cigymi i ograniczaj obszar zdjcia,
który pozostanie ostry. Zap lewym przyciskiem myszy w pobliu
rodkowej linii i przecignij j, aby wskaza odpowiedni fragment
zdjcia (rysunek 4.16).
Rysunek 4.16.
Linie oznaczajce
obszary ostro ci
i rozmycia
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4. Dostosuj szeroko ostrego obszaru, przecigajc jeden
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

z uchwytów znajdujcych si na zewntrznych liniach cigych.
Jeeli fragment fotografii, który ma pozosta ostry, nie jest
umieszczony poziomo, zap lewym przyciskiem myszy uchwyt
na krótkiej kresce wychodzcej ze rodkowej linii cigej.
Obró obszar ostroci i zwolnij lewy przycisk myszy.
Obszary znajdujce si midzy lini cig a przerywan s
obszarami, które bd przechodzi od ostroci do rozmycia.
Obszary zdjcia znajdujce si na zewntrz linii przerywanych
zostan maksymalnie rozmyte. Szeroko obszaru czciowego
rozmycia mona regulowa, zmieniajc pooenie uchwytów
znajdujcych si na liniach przerywanych.
Narzdzie Ostro  selektywna umoliwia wybór jednego z trzech
rodzajów obszarów ostroci. Wybiera si je dziki przyciskom
znajdujcym si obok opisu Obszar ostro ci:
T Zaznaczenie planarne — umoliwia zaznaczenie prostoktnego
obszaru, który ma pozosta ostry, w dowolnym miejscu
zdjcia. Jest to opcja szczegóowo opisana w powyszych
punktach.
T Zaznaczenie póplanarne — pozwala zaznaczy prostoktny
obszar ostroci na zdjciu, który bdzie si rozciga od
jednej z krawdzi zdjcia do linii cigej zaznaczonej na
podgldzie.
T Zaznaczenie promieniowe — pozwala zaznaczy obszar
w ksztacie elipsy, wewntrz którego zdjcie pozostanie ostre.
Za pomoc suwaka Stopie rozmycia ustaw intensywno
uytego rozmycia.
Za pomoc suwaka Wtapianie krawdzi moesz ustawi
pynno przechodzenia obszaru ostrego w rozmyty.
Suwak Nasycenie umoliwia zwikszenie nasycenia barw
na zdjciu.
Po ustaleniu odpowiednich wartoci kliknij przycisk OK.
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Wehiku czasu
Pierwsze fotografie powstaway ju w XIX wieku. Bazoway one na wynalazkach znanych ju wczeniej. W trakcie doskonalenia tej sztuki
stosowano coraz nowsze metody i zwizki chemiczne, które pozwalay
na tworzenie wyra niejszych zdj lub umoliwiay osignicie okrelonego efektu.
Dlatego te zdjcia wykonane w cigu wielu lat róni si midzy
sob. W programie Corel PaintShop Pro mona przeksztaca zdjcia
w fotografie wykonane w okrelonym roku.
 W I C Z E N I E

4.10

Efekt wehikuu czasu

Aby uzyska zdjcie wykonane w okrelonym przedziale czasowym:
1. Rozwi górne menu Efekty i wska pozycj Efekty fotograficzne.
2. Wybierz pozycj Wehiku czasu.
3. Kliknij jedn z miniaturek zdj widocznych w dolnej czci
okna, aby wybra dla swojego zdjcia okrelony efekt. Widoczna
poniej linia czasu pozwala uytkownikowi zorientowa si,
kiedy otrzymywano zdjcia o danym wygldzie.
4. Za pomoc suwaka Intensywno  ustal si, z jak efekt zostanie
zastosowany na zdjciu (rysunek 4.17).
5. Zaznaczenie pola Krawdzie fotograficzne pozwoli na dodanie
wokó zdjcia takiego rodzaju ramki, jaki najczciej stosowano
w wybranym przedziale czasowym.
6. Kliknij przycisk OK.

Zdjcia z filtrem podczerwonym
Program Corel PaintShop Pro umoliwia zastosowanie efektu uycia
podczas robienia zdjcia filtra podczerwonego.
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Rysunek 4.17. Wybór przedziau czasu
 W I C Z E N I E

4.11

Zdjcie z filtrem podczerwonym

Aby uzyska zdjcie z efektem zastosowania filtra podczerwonego,
wykonaj ponisze polecenia:
1. Wybierz pozycj Efekty fotograficzne z menu Efekty (rysunek 4.18).
2. Kliknij pozycj Film w podczerwieni.
3. W polu Sia okrel intensywno, z jak efekt ma by
zastosowany.
4. Wybierajc odpowiednie ustawienia w polu Odbysk,
moesz zmieni efekt halo (jasnej obwódki) powstajcy
wokó janiejszych fragmentów zdjcia.
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Rysunek 4.18. Zdjcie z efektem zastosowania filtra podczerwonego
5. W polu Ziarno ustal ziarnisto zdjcia.
6. Kliknij przycisk OK.

Winietowanie
Efekt winietowania umoliwia stworzenie wokó zdjcia ciemnej, rozproszonej na krawdziach ramki. Dziki temu gówny motyw fotografii
zostanie podkrelony i uwypuklony, a cae zdjcie nabierze agodnego
charakteru.
 W I C Z E N I E

4.12

Zdjcie z filtrem podczerwonym

Aby zastosowa na zdjciu efekt winietowania, wykonaj ponisze
polecenia:
1. Wybierz pozycj Efekty fotograficzne z menu Efekty.
2. Kliknij opcj Winietowanie. Pojawi si okno efektu (rysunek 4.19).
3. W obszarze miniatury znajdujcej si w lewym górnym rogu
okna wcinij lewy przycisk myszy na punkcie majcym by
centralnym obszarem, który zostanie otoczony winiet.
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Rysunek 4.19. Zastosowanie winietowania
4. Przecignij wcinity lewy przycisk myszy w miejsce, gdzie

ma si rozpoczyna winieta. W ten sposób zostanie narysowany
kolisty obszar otaczajcy gówny motyw zdjcia.
5. Aby zmieni metod zaznaczania gównego motywu zdjcia,
wybierz odpowiedni przycisk znajdujcy si z prawej strony
opisu Obszar ostro ci:
T Zaznaczenie koowe — pozwala zaznaczy obszar ostroci
bdcy koem.
T Zaznaczenie odrczne — umoliwia rczne obrysowanie
gównego motywu zdjcia.
T Zaznaczenie prostoktne — pozwala zaznaczy gówny
obszar zdjcia w postaci prostokta.
6. Uyj zaznaczenia rastrowego — wymaga uprzedniego zaznaczenia
na zdjciu obszaru ostroci. Zaznaczenie to naley utworzy
dowolnym narzdziem zaznaczania przed wywietleniem
okna Winietowanie.

Kup książkę

Poleć książkę

166

Corel PaintShop Pro X4 • wiczenia praktyczne

7. Zmie ustawienie suwaka Ciemny/Jasny, aby okreli si
8.
9.
10.
11.

cieniowania winiety.
Suwakiem Rozmycie okrelisz intensywno rozmycia krawdzi
winiety.
Za pomoc suwaka Rozproszony blask zwikszysz lub zmniejszysz
rozproszony blask gównego motywu zdjcia.
Nastpnie za pomoc suwaka Wtapianie krawdzi okrel,
czy krawdzie winiety maj by ostre, czy rozproszone.
Zamknij okno, klikajc przycisk OK.

Negatyw zdjcia
Ciekawy efekt mona uzyska, przeksztacajc zdjcie w negatyw.
Otrzymane w ten sposób zdjcie przypomina klatk z wywoanego
filmu analogowego.
 W I C Z E N I E

4.13

Negatyw zdjcia

Zdjcie przeksztacisz w negatyw, wykonujc ponisze polecenia:
1. Rozwi górne menu Obrazek (rysunek 4.20).
2. Wybierz pozycj Obrazek negatywowy.

Zamiana kolorów
Aparat fotograficzny podczas rejestracji zdjcia stara si jak najdokadniej zachowa rzeczywiste kolory. Jeeli jednak zaley nam na zamianie zarejestrowanego koloru obiektu na inny, moemy posuy
si narzdziem Zmieniacz kolorów.
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Rysunek 4.20.
Negatyw zdjcia

 W I C Z E N I E

4.14

Zamiana koloru wybranego obiektu na inny

Aby zamieni wybrany kolor na inny, wykonaj ponisze czynnoci:
1. Rozwi w przyborniku list narzdzia Wypenianie obszarów
i wybierz polecenie Zmieniacz kolorów (rysunek 4.21).
2. W palecie Materiay kliknij kolor, który chcesz nada obiektowi.
3. Na pasku waciwoci wybranego narzdzia dobierz odpowiedni
warto w polu Tolerancja.
4. W polu Mikko  krawdzi ustal warto okrelajc, jak mocno
krawdzie obszaru nowego koloru bd wtapiay si w kolory ta.
5. Kliknij na zdjciu kolor, który zamierzasz zamieni.
6. Jeeli nowy kolor nie jest odpowiedni, mona go jeszcze zmieni,
wybierajc inny w palecie Materiay.
7. Aby zastosowa nowy kolor, na pasku waciwoci narzdzia
kliknij przycisk Zastosuj (rysunek 4.22).
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Rysunek 4.21. Wybór narzdzia Zmieniacz kolorów

Rysunek 4.22. Zmiana wybranego koloru na inny

Niestety, korzystanie z tego narzdzia nie zawsze daje dobre efekty.
Zmieniany kolor musi by w miar jednolity, pozbawiony wyra nych
poysków i cieni. Ponadto jeeli na zdjciu wystpuj inne obszary
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o podobnym kolorze, to i one zostan zamienione. W takim przypadku naley najpierw zaznaczy fragment zdjcia zawierajcy waciwy obiekt.

Maska wyostrzajca
W poprzednim rozdziale opisaem ju funkcj umoliwiajc wyostrzanie zdj. Bya ona prosta w dziaaniu, ale nie zawsze dawaa
odpowiednie rezultaty. W tym miejscu chciabym zwróci uwag na
inny sposób wyostrzania obrazu, dajcy lepsze wyniki, ale take wymagajcy precyzyjniejszego okrelenia warunków wyostrzania.
Zdjcia naley wyostrza na samym kocu procesu obróbki, po dokonaniu wszystkich niezbdnych poprawek. Co prawda, wikszo
z nich polepsza jako zdjcia, jednak dzieje si to kosztem jego ostroci. Na szczcie program wyposaono w bardzo wydajne narzdzie
do wyostrzania. Jest to tak zwana maska wyostrzajca.
 W I C Z E N I E

4.15

Stosowanie maski wyostrzajcej

Zdjcie poddane obróbce mona wyostrzy w nastpujcy sposób:
1. Wybierz pozycj Ostro  z menu Dopasowanie (rysunek 4.23).

Rysunek 4.23. Maska wyostrzajca
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2. Kliknij opcj Maska wyostrzajca.
3. W oknie dialogowym wska warto pola Promie , okrelajc

obszar wokó kadego punktu analizowany przy ustalaniu
ostroci.
4. W polu Sia wpisz si, z jak funkcja ma wyostrza punkty.
5. W polu Obcinanie wprowad warto okrelajc wykrywanie
rónic w jaskrawoci na krawdziach obiektów.
6. Kliknij przycisk OK.

Przy poprawianiu zdj zawierajcych duo szczegóów maska wyostrzajca dziaa lepiej z niewielkimi wartociami pola Promie . Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku zdj, na których wystpuje
duo obszarów o zblionej kolorystyce.
Pole Obcinanie odpowiada za wykrywanie przez program krawdzi
obiektu. Im wysza warto, tym program bdzie mia wiksz tendencj do wyodrbniania nowych krawdzi.
Zazwyczaj godne polecenia jest uycie nieznacznie wikszego wyostrzenia zdjcia ni uznawane za optymalne. W zakadzie fotograficznym zdjcie najczciej zostanie bowiem znowu lekko rozmyte.
Jeli uytkownik mocniej wyostrzy zdjcie za pomoc programu,
w pewien sposób rekompensuje efekt rozmycia pojawiajcy si w trakcie wywoywania. Najlepiej jednak uwanie przypatrze si odbitkom
z zakadu fotograficznego i samemu zdecydowa, czy przed zapisaniem
wymagaj one wikszego wyostrzania.

Ramki
Ramki s jednym ze sposobów ozdobienia gotowego zdjcia. Pozwalaj
uatrakcyjni brzegi fotografii. Program Corel PaintShop Pro oferuje
szereg gotowych ramek; wystarczy zdecydowa si na któr i zastosowa j do udekorowania zdjcia.
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4.16

Dobór ramki do zdjcia

Aby dobra ramk do zdjcia, naley wykona nastpujce czynnoci:
1. Wybierz polecenie Ramka obrazka z menu Obrazek
(rysunek 4.24).

Rysunek 4.24. Dobór ramki
2. Rozwi list Ramka obrazka i wybierz jedn ze zdefiniowanych

ramek.
3. Wybierz pole Ramka wewntrz obrazka, aby ramka zakrywaa

krawdzie zdjcia (rysunek 4.25).
4. Wybierz pole Ramka na zewntrz obrazka, jeeli zdjcie ma by
zmniejszone tak, by w caoci zmiecio si w ramce.
5. Zaznacz pole Odbij ramk, aby obróci ramk wzgldem osi
poziomej.
6. Zaznacz pole Odbij ramk lustrzanie, jeeli ramka ma by
obrócona wzgldem osi pionowej.
7. Moesz take obróci ramk o 90q w kierunku zgodnym z ruchem

wskazówek zegara, zaznaczajc pole Obró ramk w prawo.
8. Zaakceptuj ustawienia, klikajc przycisk OK.

Kup książkę

Poleć książkę

172

Corel PaintShop Pro X4 • wiczenia praktyczne

Rysunek 4.25. Opcje ramki
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