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Program Photoshop ju¿ od wielu lat stanowi standardowe narzêdzie dla ka¿dego,
kto w miarê powa¿nie traktuje swoj¹ przygodê z fotografi¹ lub grafik¹ komputerow¹,
a zw³aszcza dla osób, dla których przygoda ta jest równie¿ sposobem zarabiania na
¿ycie. Maj¹c to na uwadze, firma Adobe nie spoczywa na laurach i stara siê jak
najczêœciej aktualizowaæ aplikacjê, rozszerzaæ jej mo¿liwoœci i u³atwiaæ pracê zarówno
profesjonalnych, jak i zupe³nie pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników. Nowa, jedenasta ju¿
z kolei wersja Photoshopa nie jest tu oczywiœcie wyj¹tkiem.
Praktyczne zastosowanie narzêdzi oferowanych przez najnowsz¹ edycjê programu
znacznie u³atwi Ci lektura ksi¹¿ki "Photoshop CS4. Æwiczenia praktyczne". Znajdziesz
w niej opis graficznego interfejsu aplikacji, informacje na temat sposobów kadrowania,
korygowania i retuszowania obrazów oraz wiadomoœci zwi¹zane z zastosowaniem
najciekawszych efektów i filtrów. Æwiczenia zaprezentowane w ksi¹¿ce nie s¹ prze³adowane
zbêdn¹ teori¹, a do³¹czone do nich ilustracje i uwagi stanowi¹ doskona³e uzupe³nienie
g³ównej treœci. Zastosowana metoda prezentacji materia³u sprawi, ¿e naprawdê szybko
osi¹gniesz zamierzone cele.
• Przegl¹d nowego interfejsu programu
• Kadrowanie i prostowanie obrazów
• Korzystanie z narzêdzi edycyjnych
• Korekcja podstawowych b³êdów wystêpuj¹cych na fotografiach
• Retuszowanie zdjêæ i korekcja barw
• Skalowanie i przekszta³canie obrazów
• Zastosowanie efektów, masek i filtrów
Do³¹cz do najlepszych – naucz siê profesjonalnie edytowaæ
swoje zdjêcia za pomoc¹ Photoshopa
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Efekt bajecznie rozmytej fotografii
Efekt, który postaram si zaprezentowa za chwil, trudno nazwa .
Polega on na utworzeniu ze zdjcia obrazu, który bdzie do kontrastowy, odrobin rozmyty… Moe to niezbyt mdre, ale kiedy patrz na
tego rodzaju obraz, pojawia si skojarzenie, e mam do czynienia z czym
tak puszystym jak sweterki widziane w reklamach pynów do prania :).
Zobacz sam.
 W I C Z E N I E

3.4

Tworzenie efektu rozmytej fotografii

1. Otwórz zdjcie i powiel warstw ta (Ctrl + J), a nastpnie

zmie jej tryb mieszania na Pomnó (Multiply). Ciemne obszary
obrazu zostan wzmocnione (rysunek 3.20).

Rysunek 3.20. Fotografia wyjciowa i zmiana trybu mieszania warstwy,
która spowodowaa przyciemnienie obrazu
2. Nastpnie wybierz Filtr/Rozmycie/Rozmycie gaussowskie

(Filter/Blur/Gaussian Blur) i w otworzonym oknie przesu
suwak w prawo, rozmywajc obraz (rysunek 3.21).
Zastosowaam rozmycie rzdu 20 pikseli. Kiedy skoczysz,
kliknij OK.
3. Teraz troch rozjanimy obraz za pomoc warstwy dopasowania
Krzywe (Curves). Aby utworzy tak warstw, kliknij w palecie
Dopasowania (Adjustments) ikon, jak na rysunku 3.22,
a nastpnie, kiedy pojawi si krzywa, kliknij jej prawy górny
naronik i przy uyciu klawisza Strzaka w lewo zmniejszaj
warto w polu Wejcie (Input), rozjaniajc w ten sposób
obszary wiate w obrazie (rysunek 3.23).

Rozdzia 3. • Efekty oraz przydatne umiejtnoci i polecenia
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Rysunek 3.21. Rozmywanie obrazu przy u yciu suwaka w oknie Rozmycie
gaussowskie (Gaussian Blur)
Rysunek 3.22.
Tworzenie
warstwy
dopasowania
Krzywe (Curves)

4. W panelu Warstwy (Layers) pojawia si warstwa dopasowania

Krzywe (Curves). Doczona do niej maska ma kolor biay,
dlatego efekt rozjaniania jest widoczny w oknie obrazu. Teraz
chc chwilowo przywróci wygld obrazu sprzed zastosowania
dopasowania Krzywe (Curves). W tym celu wypeniam mask
kolorem czarnym (rysunek 3.24) poprzez jej odwrócenie,
uywajc klawiszy Ctrl+I.
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Rysunek 3.23. Rozjanianie najjaniejszych obszarów zdjcia
Rysunek 3.24.
Maska warstwy
zostaa odwrócona
— wypeniona
kolorem czarnym

5. Nastpnie w wybranych obszarach obrazu chc zastosowa

uzyskane wczeniej rozjanienie. Uaktywniam narzdzie
Pdzel (Brush) i jako kolor narzdzia wybieram biay. Klikam
prawym przyciskiem myszy w oknie obrazu i w wywoanym
menu podrcznym ustawiam mikk kocówk, przesuwajc
suwak Twardo (Hardness) maksymalnie w lewo. Zamalowuj
te obszary obrazu, w których chc doda wicej wiata
(rysunek 3.25).
6. Aby w panelu Dopasowania (Adjustments) powróci do ikon
dopasowania, kliknij przycisk ( ) na dole panelu.
7. Nastpnie utwórz kolejn warstw dopasowania, tym razem
Poziomy (Levels), klikajc jej ikon ( ). Gdy wywietlony
zostanie histogram wraz z opcjami dopasowania Poziomy
(Levels), przesu czarny suwak poziomów wejciowych
w prawo (rysunek 3.26). W ten sposób zwikszasz udzia cieni
w obrazie, a co za tym idzie — przyciemniasz piksele obrazu.

Rozdzia 3. • Efekty oraz przydatne umiejtnoci i polecenia
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Rysunek 3.25. Dodawanie blasku i wiata w wybranych obszarach zdjcia

Rysunek 3.26. Przyciemnianie najciemniejszych obszarów zdjcia
8. Spraw, aby caa maska staa si czarna. Wypenij j kolorem

czarnym. W tym celu odwró mask, uywajc klawiszy Ctrl+I.
Nastpnie chcesz w wybranych obszarach obrazu zastosowa
uzyskane wczeniej przyciemnienie. W tym celu uaktywnij
narzdzie Pdzel (Brush), ustaw mikk kocówk i biaym
kolorem zamaluj te obszary obrazu, które chcesz odrobin
przyciemni (rysunek 3.27).
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Rysunek 3.27. Przyciemnianie wybranych obszarów obrazu
9. Uaktywnij warstw ta i ponownie utwórz warstw

dopasowania Poziomy (Levels), klikajc jej ikon w panelu
Dopasowania (Adjustments) (rysunek 3.28).

Rysunek 3.28. Utwórz now warstw dopasowania Poziomy (Levels)
nad warstw ta
10. Przesu czarny suwak poziomów wyjciowych (Output levels)

w prawo, rozjaniajc obraz i zmniejszajc kontrast, w wyniku
czego w oknie obrazu powstanie efekt czego w rodzaju mgieki
(rysunek 3.29). Jeli nie chcesz, aby zosta zastosowany na
caym obrazie, maska warstwy dopasowania powinna caa by
wypeniona kolorem czarnym. Poniewa Twoja maska jest
biaa, wystarczy j odwróci , uywajc klawiszy Ctrl+I i biaym
pdzlem zamalowa obszary, w których chcesz doda wicej
wiata (rysunek 3.30).

Rozdzia 3. • Efekty oraz przydatne umiejtnoci i polecenia
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Rysunek 3.29. Zmniejszenie kontrastu obrazu i jego rozjanienie

Rysunek 3.30. Efekt ko cowy

Efekt maej gbi ostroci
— filtr Rozmycie soczewkowe
Efekt maej gbi ostroci polega na tym, e jeden (lub kilka znajdujcych si blisko siebie) wybrany element fotografii pozostaje ostry,
a reszta zdjcia jest w okrelonym stopniu rozmyta. Ostro moe by
skupiona zarówno na obiekcie zajmujcym pierwszy plan zdjcia, jak
i na kadym z pozostaych planów. Pozwala to skupi uwag oglda-
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jcego na wybranym elemencie fotografowanej sceny. Jest to równie
doskonaa metoda na pozbycie si z ta nieciekawych elementów.
Jeli nie udao Ci si uzyska tego efektu za pomoc aparatu fotograficznego lub wpade na pomys zastosowania go po tym, jak ju zrobie
zdjcie — nic straconego. Ma gbi ostroci moesz uzyska równie
w programie Photoshop CS4, wykorzystujc opcje z okna dialogowego
Rozmycie soczewkowe (Lens Blur).
 W I C Z E N I E

3.5

Tworzenie efektu ma ej g bi ostroci
za pomoc polecenia Rozmycie soczewkowe (Lens Blur)

1. Otwórz w programie Photoshop zdjcie, w którym chcesz

utworzy efekt maej gbi ostroci.
2. Powiel warstw ta (Ctrl+J) i utwórz bia mask, klikajc

ikon ( ) w panelu Warstwy (Layers).
3. Uaktywnij narzdzie Gradient (Gradient). Na pasku opcji narzdzia
kliknij strzak rozwijajc okno wyboru gradientu, a nastpnie,
kiedy okno zostanie otwarte, kliknij strzak znajdujc si w jego
prawym górnym rogu i wybierz z listy opcj Wyzeruj gradienty
(Reset Gradients) (rysunek 3.31). Kiedy pojawi si okno
komunikatu, kliknij OK.

Rysunek 3.31. Pasek opcji narzdzia Gradient (Gradient) i resetowanie
ustawie dotycz cych gradientów dostpnych w oknie wyboru gradientu.
Po tej operacji przywrócone zostan ustawienia domylne programu

Rozdzia 3. • Efekty oraz przydatne umiejtnoci i polecenia
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4. Nastpnie w oknie wyboru gradientu kliknij próbk gradientu

o nazwie Czarny, biay (Black, White).
5. Na pasku opcji kliknij ikon Gradient liniowy (Linear Gradient),
w polach Tryb (Mode) oraz Krycie (Opacity) ustaw odpowiednio
Zwyky (Normal) oraz 100%, zaznacz opcje Roztrz sanie (Dither)
oraz Przezroczysto (Transparency) (rysunek 3.32).

Rysunek 3.32. Ustawianie opcji na pasku narzdzia Gradient (Gradient)
6. Najwaniejsz czci operacji jest utworzenie tzw. maski

gbokoci, za pomoc której wskazujemy, jakie obszary maj
pozosta ostre, a jakie chcemy rozmy . Na masce kolorem
czarnym zaznaczamy obszary, które maj pozosta ostre,
a biaym te, które maj by rozmyte. Moemy równie uy
koloru szarego. Obszary nim pomalowane pozostan nie
w peni rozmyte, ale te i niecakowicie ostre (im ciemniejszy
kolor szary, tym obszary bd ostrzejsze). Umie kursor nad
elementem, który ma pozosta ostry, i — naciskajc lewy
przycisk myszy — przesu w kierunku, w którym obraz ma
stopniowo stawa si coraz bardziej rozmyty (rysunek 3.33).

Rysunek 3.33. Tworzenie maski gbokoci, czyli wskazywanie,
który obszar ma by ostry, a który ma pozosta rozmyty
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7. Jeli obszar, który ma pozosta ostry, zosta przez przypadek

zaznaczony kolorem biaym lub szarym, zamaluj go czarnym
pdzlem (rysunek 3.34).
Rysunek 3.34.
Dopracowywanie
maski gbokoci

8. Kliknij miniatur warstwy.

Wybierz Filtr/Rozmycie/Rozmycie soczewkowe
(Filter/Blur/Lens Blur).
10. W otwartym oknie (rysunek 3.35) zaznacz opcje: Podgl d
(Preview) oraz Szybki (Faster). W polu ródo (Source) wybierz
jedn z opcji okrelajcych ródo mapy gbokoci. Wybraam
Maska warstwy (Layers Mask), poniewa do utworzenia maski
gbokoci wykorzystalimy mask warstwy. Do dyspozycji
masz tutaj jeszcze trzy inne opcje.
T Niska (None) sprawi, e wszystkie piksele w obrazie zostan
rozmyte w tym samym stopniu.
T Przezroczysto (Transparency) spowoduje, e o tym, który
piksel ma zosta rozmyty, a który nie, zdecyduje stopie jego
przezroczystoci.
T Alfa 1 (Alpha 1) — wybierana, gdy maska zostaa utworzona
na kanale Alfa 1 (Alpha 1).
11. Upewnij si, e usune zaznaczenie opcji Odwró (Invert)2,
i kliknij w oknie podgldu, w miejscu, w którym ma zosta
zachowana ostro (rysunek 3.35).
9.

2

Gdyby opcja Odwró (Invert) zostaa zaznaczona, doszoby do odwrócenia
kolorów na masce, czyli to, co byo tam czarne, potraktowane zostaoby
jak biae. W wyniku tego to, co miao by ostre, staoby si rozmyte, a to,
co miao by rozmyte, byoby ostre.

Rozdzia 3. • Efekty oraz przydatne umiejtnoci i polecenia
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Rysunek 3.35. Okno Rozmycie soczewkowe (Lens Blur)
12. Opcje z sekcji Przesona (Iris) pozwol Ci dokona wszelkich

ustawie zwizanych z wirtualn przeson, majcych wpyw
na gbi ostroci. W polu Ksztat (Shape) wybierz ksztat
przesony i ustaw krzywizn elementów przysony za pomoc
Krzywizna ostrza (Blade Curvature), a nastpnie okrel obrót
otworu przysony przy uyciu opcji Obrót (Rotation).
Korzystajc z suwaka Promie (Radius), ustal intensywno
rozmycia (im wikszy promie, tym wiksze rozmycie
(rysunek 3.36)). Jest to odpowiednik otworu przesony.
13. Kolejn sekcj okna jest cz Odblaski (Specular Highlights).
Skorzystaj z dostpnych w niej opcji, jeli chcesz przywróci
ostro w jasnych partiach zdjcia. Pomoe Ci w tym przede
wszystkim suwak Jasno (Brightness). Suwak Próg (Threshold)
natomiast pozwoli okreli intensywno efektu uzyskanego
za pomoc suwaka Jasno (Brightness).
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Rysunek 3.36. Opcje w sekcji Przesona (Iris) umo liwiaj dokonanie
wszelkich ustawie zwi zanych z wirtualn przeson , a maj cych wpyw
na gbi ostroci
14. Jeli na fotografii, któr poddae dziaaniu filtra, widoczny

by szum lub ziarnisto i teraz, w wyniku przeprowadzonych
czynnoci, sta si niewidoczny, moesz go przywróci . Zrobisz
to za pomoc suwaków z sekcji Szum (Noise). Przy uyciu
suwaka Warto (Amount) moesz przywróci w obrazie szum.
Rodzaj szumu okrelisz, wybierajc jedn z opcji Jednolite
(Uniform) lub Gaussowskie (Gaussian).
15. Na zakoczenie kliknij OK.
16. Efekt powinien by widoczny w oknie obrazu (rysunek 3.37).
Jeli tak si nie stao, kliknij prawym przyciskiem mask
warstwy i wybierz z listy opcj Wy cz mask warstwy
(Disable Layer Mask).

Rozdzia 3. • Efekty oraz przydatne umiejtnoci i polecenia
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Rysunek 3.37. Efekt maej gbi ostroci zosta utworzony — po lewej.
Obraz oryginalny — po prawej

Tworzenie efektu promieni
przedzierajcych si przez drzewa
Oto kolejny efekt, który chciaabym Ci zaprezentowa . Na pewno niejednokrotnie widziae ju to zjawisko w przyrodzie — mówi o promieniach soca przedzierajcych si przez gazie drzew, tworzcych bardzo widowiskowy rozbysk. Podobny efekt mona uzyska
w Photoshopie za pomoc filtra Rozmycie promieniste (Radial Blur).
 W I C Z E N I E

3.6

Promienie przedzierajce si przez drzewa
— filtr Rozmycie promieniste (Radial Blur)

1. Zaznacz te fragmenty obrazu, które s najjaniejsze i wystpuj

w obszarze nieba. W tym celu na pocztek wybierz polecenie
Zaznacz/Zakres koloru (Select/Color range), a kiedy zostanie
otworzone okno, kliknij w obrazie fragment nieba i — przesuwajc

