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Niniejsza ksi¹¿ka, to jedyny w swoim rodzaju zbiór wskazówek i tricków 

przeznaczonych dla u¿ytkowników najpopularniejszego programu graficznego, jakim 

jest Adobe Photoshop. Nie znajdziesz tu nu¿¹cych wyk³adów, rozwlek³ych odautorskich 

monologów i mêtnego wodolejstwa. Ka¿da z porad zaoszczêdzi Ci kilkana�cie sekund, 

a mo¿e i kilka minut pracy. Je�li zastosujesz siê do przedstawionych tu wskazówek, 

mo¿e okazaæ siê, ¿e oszczêdno�ci stan¹ siê wyra¿alne w godzinach, a nawet dniach. 

Twój czas jest cenny, nie marnuj go!

„Photoshop 7. Skuteczne rozwi¹zania” to pozycja skierowana do osób, które potrafi¹ 

ju¿ pos³ugiwaæ siê Photoshopem, ale chc¹ poznaæ sztuczki u¿ywane przez prawdziwych 

profesjonalistów. Wielu z przedstawionych tu trików nie znajdziesz w ¿adnych innych 

ksi¹¿kach, o oficjalnej dokumentacji programu nie wspominaj¹c. Dotycz¹ one miêdzy 

innymi pracy z warstwami, selekcjami, grafik¹ sieciow¹, tekstem i kolorami. Je�li nie 

masz ochoty spêdzaæ nocy w studio graficznym i chcesz zostaæ najszybszym 

„photoshopowcem” w okolicy, musisz mieæ tê ksi¹¿kê.

Scott Kelby jest redaktorem naczelnym czasopisma „Photoshop User”, 

przewodnicz¹cym National Association of Photoshop Professionals, szefem do spraw 

kszta³cenia Adobe Photoshop Seminar Tour i jednym z czo³owych instruktorów na 

seminariach po�wiêconych Photoshopowi w Stanach Zjednoczonych. Scott jest te¿ 

autorem bestsellera „Photoshop Down & Dirty Tricks” i ekspertem posiadaj¹cym 

certyfikat Adobe.

Felix Nelson jest szefem do spraw twórczo�ci czasopisma „Photoshop User”, starszym 

kierownikiem artystycznym National Association of Photoshop Professionals 

i kierownikiem artystycznym czasopisma „Mac Design Magazine”. Felix jest te¿ 

instruktorem w kursie wideo nauki programu Photoshop — „Photoshop Photorealistic 

Techniques”. Jest wspó³autorem ksi¹¿ki „Photoshop 6 Effects Magic”, go�cinnym 

prelegentem na Adobe Photoshop Seminar Tour i cz³onkiem „Dream Team” 

instruktorów PhotoshopWorld.
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Je�li mam byæ szczery, to muszê
przyznaæ, ¿e wcale nie jestem
pewien, czy ten rozdzia³ jest na
pewno potrzebny. Zacznijmy wiêc od ma³ego

quizu � je�li z jakiej� przyczyny nie odpo-
wiesz na wszystkie pytania, bêdziesz musia³
przeczytaæ ten rozdzia³. Je�li natomiast
zgadniesz, bêdziesz móg³ przej�æ od razu
do rozdzia³u 9. Gotowy? Zaczynamy (masz
12 minut na pierwsz¹ czê�æ).

Pytanie pierwsze. Je�li Photoshop za-
wiesi siê podczas kopiowania pliku wielko-
�ci 50 MB do pamiêci schowka, Ty:

a) pakujesz komputer, dzwonisz do Bil-
lie�go Joe�go MacAllistera i prosisz, by cze-
ka³ na Ciebie przy najbli¿szym mo�cie?

b) rozbierasz siê i siadasz ze skrzy¿o-
wanymi nogami na pod³odze, a wokó³ opa-
kowania po programie Photoshop zapa-
lasz �wiece?

c) naciskasz Shift+Alt+Control+Delete+
klawisz tyldy +Tab+Escape+Enter+Option+
F15+Backslash pod warunkiem, ¿e masz
jedena�cie palców?

d) robisz to wszystko naraz?
Odpowied�. To by³o podchwytliwe pyta-

nie. Rzecz jasna, w³a�ciwa jest odpowied�
�b�, ale nie wa¿ siê nigdy, przenigdy zbli-
¿aæ z ogniem do pude³ka po Photoshopie.
Przykro mi � obróæ kartkê i zacznij czytaæ.

Zwariowany
na punkcie szybko�ci

� wskazówki rozwi¹zuj¹ce problemy



Photoshop 7

Skuteczne rozwi¹zania

158 ROZDZIA£ 8. � Zwariowany na punkcie szybko�ci � wskazówki rozwi¹zuj¹ce problemy

Coraz wiêcej osób przychodzi
do mnie z tym problemem.
Je�li korzystasz z funkcji
wyginania tekstu Photoshopa,
mo¿esz otrzymaæ komunikat
ostrzegawczy o nastêpuj¹cej
tre�ci: Could not complete your
request because the type layer

uses a faux bold style (Nie mo¿na dokoñczyæ Twojego ¿¹dania poniewa¿ warstwa tekstowa
u¿ywa symulacji stylu pogrubionego). Symulacja stylu pogrubionego (faux bold)? Co to takiego?
Jest to funkcja Photoshopa (wprowadzona ju¿ w Photoshopie 5.0), dziêki której mo¿na tworzyæ
udawany styl pogrubiony (bold) lub kursywy (italic) w przypadku czcionek, które tak naprawdê
tego stylu nie maj¹. W³¹cza siê j¹ i wy³¹cza w rozwijanym menu palety Character (Typografia).
W Photoshopie 7.0 specjali�ci z Adobe dodali w oknie komunikatu ostrzegawczego opcjê
Remove attribute and continue (Czy usun¹æ atrybut i kontynuowaæ?). Musisz jedynie klikn¹æ
OK, aby usun¹æ styl faux bold (Pogrubiony) i mo¿esz wygi¹æ tekst. ¯ycie jest piêkne?!

ZAWIÑMY TEKST JESZCZE RAZ

ODBLOKOWYWANIE WARSTWY BACKGROUND (T£O)

Nie mo¿esz przesun¹æ warstwy Background
(T³o)? Dzieje siê tak, poniewa¿ w Photoshopie 6

specjali�ci z Adobe
zablokowali warstwê
Background (T³o), by
nie da³o siê jej ruszaæ.
Nie by³oby to takie z³e,
gdyby nie fakt, ¿e pole

zaznaczania s³u¿¹ce do blokowania ruchu
jest na palecie Layers (Warstwy) zaznaczone,
a co wiêcej � wyszarzone, wiêc nie mo¿na
po prostu usun¹æ zaznaczenia i odblokowaæ
ruch warstwy. Blokadê tê mo¿na obej�æ
jedynie po dwukrotnym klikniêciu warstwy
Background (T³o), dziêki czemu pojawi siê
okno dialogowe New Layer (Nowa warstwa).
Kliknij OK, a warstwa Background (T³o)
stanie siê warstw¹ odblokowan¹ o nazwie
Layer 0 (Warstwa 0). Teraz mo¿na j¹
swobodnie przesuwaæ.
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Je�li ³adowanie konfiguracji zajmuje Photoshopowi
ca³¹ wieczno�æ, to trzeba szukaæ przyczyny (chyba,
¿e lubisz przerwy na kawê). Niezwykle d³ugo ³aduj¹
siê na przyk³ad pluginy Photoshopa. Im wiêksza ich
ilo�æ, tym wiêcej czasu zajmie ca³y proces. Pluginy
te poch³aniaj¹ te¿ mnóstwo pamiêci RAM, wiêc ich
mniejsza ilo�æ oznacza szybsz¹ pracê Photoshopa.
Mo¿na ten problem rozwi¹zaæ, tworz¹c specjalny
folder z najczê�ciej u¿ywanymi pluginami.
W ten sposób za³adowane zostan¹ tylko konkretne
pluginy. Oto sposób: utwórz nowy folder i nadaj mu

nazwê, na przyk³ad �odchudzone pluginy� lub �chudziutkie pluginy�. Potem zrób kopie pluginów,
które maj¹ wej�æ w sk³ad tego zestawu i umie�æ je w tym folderze. Aby ten zestaw pluginów
sta³ siê aktywny, po prostu przytrzymaj klawisze Shift+Control (Mac: Shift+Command) podczas
uruchamiania Photoshopa, a pojawi siê okno dialogowe z pro�b¹, by wybraæ folder pluginów,
z którego chcesz skorzystaæ. Wybierz folder �odchudzonych pluginów� i kliknij OK, a od tej
pory ów zestaw bêdzie siê ³adowa³. Gdyby� kiedy� chcia³ za³adowaæ pe³ny domy�lny zestaw
pluginów, przytrzymaj po prostu ten sam skrót klawiaturowy i wybierz Plug-ins w charakterze
zestawu, który ma zostaæ za³adowany.

CHCESZ SZYBCIEJ STARTOWAÆ � PRZYTNIJ ILO�Æ PLUGINÓW

ZNIKAJ¥CY KSZTA£T KOÑCÓWKI PÊDZLA

Ta funkcja dla wielu u¿ytkowników Photoshopa zdaje siê dzia³aæ jak b³¹d. Pracujesz
w Photoshopie, u¿ywasz narzêdzia Paintbrush (Pêdzel) i wszystko wydaje siê byæ w porz¹dku.
Ale chwilê pó�niej ponownie wybierasz narzêdzie Paintbrush (Pêdzel) i nie wy�wietla ju¿ ono
rozmiaru (i kszta³tu) wybranej w danej chwili koñcówki pêdzla. Pokazuje natomiast ma³y kursor
w kszta³cie krzy¿yka. Udajesz siê wiêc do menu Preferences (Preferencje), wybierasz Display
and Cursors (Wy�wietlanie i kursory) i widzisz, ¿e masz wybran¹ opcjê Brush Size (Rozmiar
pêdzla) jako domy�ln¹, ale z jakiej� nieznanej przyczyny nie pokazuje ona rozmiaru pêdzla,
lecz tylko ten krzy¿yk. Oto przyczyna: sprawd� klawisz Caps Lock. Jest w³¹czony, a to sprawia,
¿e kursor narzêdzia Paintbrush (Pêdzel) nie wy�wietla rozmiaru pêdzla, ale krzy¿yk. Jest
to w³a�ciwie funkcja, z której mo¿na skorzystaæ do oznaczania dok³adnego �rodka pêdzla.
Problem polega na tym, ¿e funkcja ta przypisana jest do klawisza Caps Lock, wiêc za ka¿dym
razem gdy naci�niesz ten klawisz podczas pracy z tekstem, zmieniasz swój kursor pêdzla.
Czy specjali�ci z Adobe powinni znale�æ lepszy klawisz dla tej funkcji? Pewnie tak.
Czy to siê stanie? Z tego, co mi wiadomo, raczej nie.
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Nie jeste� pewien, czy masz wystarczaj¹c¹ ilo�æ pamiêci
RAM? Zapytaj Photoshopa. Mo¿esz wierzyæ lub nie,
ale on naprawdê to wie. Oto sposób: otwórz dokument
reprezentatywny dla typu obrazka, którym siê zazwyczaj
zajmujesz. Popracuj nad tym obrazkiem w zwyk³y sposób
przez oko³o 10 minut. W lewym dolnym rogu okna
dokumentu z prawej strony wska�nika powiêkszenia
aktualnego dokumentu znajdziesz pole informacyjne.

Domy�lnie wy�wietla ono rozmiar pliku Twojego
dokumentu, ale je�li klikniesz i przytrzymasz
skierowany w prawo trójk¹t z prawej strony tego pola,
pojawi siê rozwijana lista opcji. Wybierz Efficiency
(Wydajno�æ). Je�li pojawi siê warto�æ 100%, jeste�
geniuszem! Oznacza to, ¿e Photoshop pracuje

z najwiêksz¹ wydajno�ci¹, poniewa¿ przez 100% czasu Twoje manipulacje obrazkiem
obs³ugiwane s¹ w pamiêci RAM. Je�li wydajno�æ wynosi, powiedzmy 75%, oznacza to, ¿e przez
25% czasu Photoshopowi brakowa³o pamiêci RAM i musia³ korzystaæ z wolnego miejsca na
twardym dysku, co oznacza z kolei, ¿e w owym czasie Photoshop pracowa³ znacznie wolniej.
Wydajno�æ 75% to jeszcze ca³kiem nie�le. Je�li jednak wydajno�æ jest mniejsza, najwy¿szy
czas dokupiæ pamiêæ RAM. I to szybko, zanim Twoja wydajno�æ spadnie poni¿ej zera!

CZY MASZ WYSTARCZAJ¥CO DU¯O PAMIÊCI RAM?
ZAPYTAJ PHOTOSHOPA

JAK STOSOWAÆ FILTRY RGB
NA OBRAZKACH W SKALI SZARO�CI?

Je�li pracujesz na obrazkach w skali szaro�ci, przekonasz
siê, ¿e niektóre filtry Photoshopa nie dzia³aj¹ (w menu s¹
one szare, wiêc nie mo¿na do nich dotrzeæ), a zawsze s¹
to jakie� ekstra filtry, jak Lens Flare (Flara obiektywu) czy
Lighting Effect (Efekty �wietlne). Jednak nie martw siê,
poniewa¿ bêdziesz móg³ skorzystaæ z owych filtrów
� przejd� do trybu RGB, zastosuj filtry, a potem wróæ
do trybu Grayscale (Skala szaro�ci). Nie wp³ynie to na
kolory obrazka, poniewa¿ nie ma on kolorów � pracujesz
w skali szaro�ci. Prze³¹czenie do trybu RGB nie dodaje
nagle kolorów; obrazek w skali szaro�ci nadal bêdzie szary
w trybie RGB. Kiedy po zastosowaniu filtrów powrócisz
do trybu Grayscale (Skala szaro�ci), otrzymasz komunikat
ostrzegawczy z pytaniem Discard color information?
(Usun¹æ informacje o kolorze?). Mo¿esz spokojnie
klikn¹æ OK, poniewa¿ i tak nie by³o ¿adnego koloru.
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To jest prawdopodobnie najwa¿niejsza wskazówka
w ca³ym rozdziale. Je�li co� siê zepsuje
w Photoshopie, to niemal bez wzglêdu na to,
co siê uszkodzi³o, mo¿na to naprawiæ, usuwaj¹c
plik preferencji Photoshopa. Je�li wezwiesz
obs³ugê techniczn¹ z Adobe, bêdzie to zazwyczaj
pierwsza rzecz, któr¹ ka¿¹ zrobiæ, mo¿esz wiêc
ich w ogóle nie wzywaæ. Musisz tylko odnale�æ
plik preferencji, usun¹æ go i (to w³a�nie sedno
sprawy) zrestartowaæ Photoshopa, a program
automatycznie utworzy nowy zestaw preferencji
i wtedy problem prawdopodobnie zniknie.
Jedyn¹ trudn¹ czê�ci¹ tego scenariusza jest samo
znalezienie preferencji. A szukaæ nale¿y w nastêpuj¹cych miejscach.

Windows 98:

Windows\Application Data\Adobe\Photoshop\7.0\Adobe Photoshop 7 Settings
(Windows\Dane aplikacji\Adobe\Photoshop\7.0 CE\Adobe Photoshop 7 Settings CE)

Windows NT:

WinNT\profiles\<nazwa u¿ytkownika>\Application Data\Adobe\Photoshop\7.0\Adobe
Photoshop 7 Settings (WinNT\profiles\<nazwa u¿ytkownika>\Dane aplikacji\
Adobe\Photoshop\7.0 CE\Adobe Photoshop 7 Settings CE)

Windows 2000:

C:\Documents and Settings\<nazwa u¿ytkownika>\Application Data\Adobe\Photoshop
\7.0\Adobe Photoshop 7 Settings (C:\Documents and Settings\<nazwa u¿ytkownika>\
Dane aplikacji\Adobe\Photoshop\7.0 CE\Adobe Photoshop 7 Settings CE)

Windows XP:

C:\Documents and Settings\<nazwa u¿ytkownika>\Application Data\Adobe\Photoshop\
7.0\Adobe Photoshop 7 Settings (C:\Documents and Settings\<nazwa u¿ytkownika>\
Dane aplikacji\Adobe\Photoshop\7.0 CE\Adobe Photoshop 7 Settings CE)

MacOs 9.x:

System Folder\Preferences\Adobe Photoshop 7 Settings\Adobe Photoshop 7 Prefs

Macintosh Os X:

Users\<nazwa u¿ytkownika>\Library\Preferences\Adobe Photoshop 7.0 Settings\Adobe
Photoshop 7.0 Prefs

ZABÓJCZA WSKAZÓWKA NA K£OPOTY: USUWANIE PREFERENCJI
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Utraci³e� warstwê Background (T³o)? Zdarza siê.
Je�li nagle oka¿e siê, ¿e mimo przygl¹dania siê
palecie Layers (Warstwy) nie mo¿esz na niej
znale�æ warstwy Background (T³o) (mog³o siê
zdarzyæ, ¿e przypadkiem skonwertowa³e� warstwê
Background (T³o) na zwyk³¹ warstwê), oto sposób
na jej odzyskanie: utwórz now¹, pust¹ warstwê.
Nastêpnie z menu Layer (Warstwa) wybierz
polecenie New (Nowa) i Background from Layer
(T³o z warstwy), a Photoshop zamieni now¹ pust¹
warstwê na nieprzezroczyst¹ bia³¹ warstwê
Background (T³o) umieszczon¹ na dole stosu warstw.

POWRÓT DO WARSTWY BACKGROUND (T£O)

POBIERANIE ROZDZIELCZO�CI WYDRUKU
ZE ZDJÊÆ Z APARATU CYFROWEGO

Masz problem. Importowa³e� zdjêcie
z aparatu cyfrowego i chocia¿ fizyczne
wymiary owego obrazka s¹ do�æ du¿e,
rozdzielczo�æ wynosi tylko 72 ppi.
Jak uzyskaæ rozdzielczo�æ wystarczaj¹c¹ do
wydrukowania tego obrazka? Oto rozwi¹zanie:
z menu Image (Obrazek) wybierz Image Size
(Wielko�æ obrazka). Wy³¹cz opcjê Resample
Image (Ponowne próbkowanie), a potem
w polu Resolution (Rozdzielczo�æ) wpisz
rozdzielczo�æ, jakiej potrzebujesz dla drukarki,
na której bêdziesz drukowaæ. Kiedy to
zrobisz, Photoshop automatycznie wprowadzi warto�ci wysoko�ci (Height) i szeroko�ci (Width)
wynikaj¹ce z danej rozdzielczo�ci (rozmiar obrazka z pewno�ci¹ bêdzie mniejszy � im wy¿sza
rozdzielczo�æ jest potrzebna, tym mniejsze wymiary fizyczne obrazka). Musisz teraz klikn¹æ OK,
a Photoshop zrobi resztê i wykreuje obrazek o mniejszych wymiarach i wy¿szej rozdzielczo�ci.
Dobra wiadomo�æ jest taka, ¿e nie ponosimy strat dotycz¹cych jako�ci pliku, rozwi¹zuj¹c
problem w ten sposób. Dla przeciêtnych zastosowañ do wydruku na domowej drukarce
wystarczy rozdzielczo�æ obrazka 150 dpi, je¿eli jednak na obrazku mamy wyra�ne krawêdzie
(np. rysunek techniczny) nale¿y ustawiæ przynajmniej 300 dpi. W druku offsetowym minimalna
rozdzielczo�æ obrazka powinna wynosiæ 250 dpi.
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Czy kiedy� Ci siê to przydarzy³o? Czy podczas
rysowania zaznaczenia za pomoc¹ narzêdzia
Rectangular Marquee (Zaznaczenie prostok¹tne)
okaza³o siê, ¿e naro¿niki zaznaczenia s¹
zaokr¹glone, a nie prostok¹tne? To spotyka wiele
osób, szczególnie po przepiciu. Je�li nie pi³e�,
ale cierpisz z powodu zaznaczenia o zaokr¹glonych
naro¿nikach, na pasku opcji znajdziesz pole
Feather (Wtapianie). Mo¿liwe, ¿e w tym polu
widnieje liczba inna ni¿ 0 i przyczyna k³opotów jest
nastêpuj¹ca: za ka¿dym razem gdy za pomoc¹ tego
narzêdzia rysujesz zaznaczenie, jego krawêdzie s¹

automatycznie zmiêkczone. Najprawdopodobniej w którym� momencie doda³e� warto�æ
zmiêkczania celowo lub nie, a potem zapomnia³e� przywróciæ jej domy�ln¹, zerow¹ warto�æ.
Aby wiêc naprawiæ swój b³¹d, wyró¿nij pole i wpisz 0. Jest to paskudny kawa³, który mo¿na
wyci¹æ wspó³pracownikom, przysz³ym wrogom itp., poniewa¿ pole Feather (Wtapianie) to
ostatnie miejsce, które im przyjdzie do g³owy.

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMU
ZAOKR¥GLONYCH NARO¯NIKÓW ZAZNACZENIA

UCZYÑ, ABY �WIAT£O OGÓLNE PRACOWA£O DLA CIEBIE

Zastosowa³e� cieñ rzucony do obiektu na jednej
warstwie, a potem doda³e� fazê na innej, ale kiedy
w oknie dialogowym Bevel i Emboss (Faza
i p³askorze�ba) zmienisz k¹t fazy, zauwa¿ysz,
¿e po³o¿enie cienia rzuconego równie¿ uleg³o
zmianie. Powodem jest u¿ycie przez Adobe funkcji
(dzia³aj¹cej jak b³¹d) zwanej Global Light (�wiat³o
ogólne). Jej za³o¿enia s¹ rozs¹dne, ale nigdy nie
znale�li�my siê w sytuacji, w której owa funkcja

jest przydatna. Za³o¿enia s¹ takie: utworzy³e� obrazek ze znaczn¹ liczb¹ cieni rzuconych
w okre�lonym kierunku. Gdyby klient po obejrzeniu pracy powiedzia³: �A te cienie, zamiast
padaæ w dó³ i prawo, mog³yby padaæ w górê i w lewo?�. Je�li taka ma³o prawdopodobna
sytuacja kiedykolwiek siê zdarzy, funkcja ta bardzo pomo¿e, poniewa¿ wystarczy przesun¹æ
tylko jeden cieñ, a reszta cieni na wszystkich warstwach przesunie siê wraz z nim pod
dok³adnie tym samym k¹tem. Dobry pomys³, ale to siê po prostu nigdy nie zdarza (no dobrze,
zdarzy³o siê kiedy�). Oto rozwi¹zanie: w oknie Layer Style (Efekty) usuñ zaznaczenie pola
Use Global Light (U¿yj �wiat³a ogólnego). Teraz mo¿esz przesuwaæ k¹t aktualnego stylu
warstwy niezale¿nie od pozosta³ych. ¯ycie znowu jest piêkne.
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Wiem, o czym my�lisz � jakie opcje narzêdzia Magnetic Pen (Pióro magnetyczne)?
Nie wiedzia³em, ¿e takie narzêdzie istnieje. Specjali�ci z Adobe bardzo siê napracowali nad
ukryciem tych opcji, a w wersji 7.0 s¹ one schowane jeszcze g³êbiej. Z jakiego� powodu chyba
nie lubi¹ tego narzêdzia. Tak czy inaczej, aby dotrzeæ do narzêdzia Magnetic Pen (Pióro
magnetyczne) (�magnetyczne� oznacza, ¿e jest ono przyci¹gane do okre�lonych krawêdzi,
dziêki czemu mo¿esz rysowaæ �cie¿ki wokó³ obiektów z wiêksz¹ dok³adno�ci¹), musisz
najpierw wybraæ narzêdzie Freeform Pen (Pióro dowolne) z palety Toolbox (paleta narzêdziowa).

ODNAJD� UKRYTE OPCJE NARZÊDZIA MAGNETIC PEN
(PIÓRO MAGNETYCZNE)

Dopiero wtedy ukryte magnetyczne pole zaznaczenia pojawi siê na pasku opcji. Jednak
aby dotrzeæ do �magnetycznych opcji� (a tym samym kontrolowaæ to narzêdzie), musisz zej�æ
do podziemnego �wiata wersji 7.0. Kliknij skierowany w dó³ czarny trójk¹t z prawej strony ikony
narzêdzia Custom Shape (Kszta³t w³asny) na pasku opcji, aby ods³oniæ rozwijane menu,
które zobaczy tylko w¹ska grupa wybrañców � Freeform Pen Options (Opcje pióra dowolnego).
W owym rzadko ogl¹danym menu znajdziesz pole zaznaczania dla pióra magnetycznego,
a jego klikniêcie o¿ywi niedostêpne dot¹d opcje Magnetic (Magnetyczne) i otworzy skarbiec
(te skarby s¹ zwane te¿ nudnymi opcjami).
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To �wietna wskazówka (nie jestem pewien, czy rozwi¹¿e Twoje problemy, ale sama idea
przysparza tyle k³opotów, i¿ uznali�my, ¿e bêdzie tu pasowaæ). Problem jest nastêpuj¹cy:
jak umie�ciæ obiekt (na przyk³ad krzes³o, zegarek czy sylwetkê) z miêkkim cieniem na
kolorowym tle w aplikacji do sk³adu komputerowego (jak QuarkXPress, InDesign czy Pagemaker)?
Pomy�l o tym. Jest to trudniejsze, ni¿ mog³oby siê wydawaæ. Nie mo¿na w tym celu wykorzystaæ
�cie¿ki wycinaj¹cej, gdy¿ wyciê³aby miêkkie krawêdzie, pozostawiaj¹c nie³adn¹ bia³¹ krawêd�.
Idealnym rozwi¹zaniem jest utworzenie ca³ego t³a w Photoshopie i umieszczenie na nim
obiektu wraz z cieniem, a potem wyeksportowanie tego ca³ego kramu w postaci potê¿nego
pliku do programu sk³adu. Niestety czêsto siê zdarza, ¿e nie mo¿na tego zrobiæ z powodu
specyfiki projektu, nad którym pracujesz. Wiêc jak sprawiæ ten minicud? Utwórz co�, co
nazywane jest cieniem rozsianym. To nietrudne, ale wiêkszo�æ ludzi uwa¿a, ¿e przera¿aj¹ce.
Oto sposób.

Krok pierwszy. Najpierw wejd� do menu Image (Obrazek) i utwórz kopiê obrazka, wybieraj¹c
polecenie Duplicate (Powiel).

Krok drugi. Zmieñ kolor narzêdzia na 40% szaro�ci, a potem przejd� do warstwy obiektu
i naci�nij Shift+Alt+Backspace (Mac: Shift+Option+Backspace), aby wype³niæ obiekt szarym
kolorem. Zastosuj Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) z du¿ym parametrem rozmycia
� np. 15, aby warstwa o 40% szaro�ci mia³a miêkkie krawêdzie (to bêdzie cieñ).

Krok trzeci. Skonwertuj obrazek RGB na tryb Grayscale (Skala szaro�ci), wybieraj¹c polecenie
Mode (Tryb) a potem Grayscale (Skala szaro�ci) z menu Image (Obrazek). Kiedy pojawi siê
okno dialogowe z pytaniem, czy pozbyæ siê koloru, kliknij OK.

Krok czwarty. Teraz skonwertuj obrazek z trybu Grayscale (Skala szaro�ci) na tryb Bitmapped
(Bitmapa). Kiedy pojawi siê okno dialogowe Bitmap (Bitmapa), w polu Output (Wyj�cie) wpisz
warto�æ 600 w pikselach na cal i ustaw metodê na Diffusion Dither (Dithering dyfuzyjny).
Zmieñ nazwê pliku i zapisz go w formacie TIFF.

Krok pi¹ty. Importuj cieñ do aplikacji sk³adu, a potem importuj pierwotny obiekt Photoshopa
(z zastosowan¹ �cie¿k¹ wycinaj¹c¹, wiêc otrzymasz sam obiekt bez bia³ego t³a dooko³a)
i umie�æ go nad cieniem w po¿¹danej pozycji (koniecznie pamiêtaj, by cieñ wychodzi³ poza
obiekt i by³ dobrze widoczny).

Krok szósty. To jest moment krytyczny (czytaj: przera¿aj¹cy) tego procesu. W swojej aplikacji
sk³adu musisz ustawiæ cieñ TIFF, aby nadrukowywa³ siê na t³o (a nie jak zwykle je zastêpowa³).
Dziêki temu, kiedy poka¿esz obrazek w wysokiej rozdzielczo�ci, cieñ bêdzie g³adki,
nadrukowany na tle i wygl¹daj¹cy jak miêkki cieñ bez bia³ej otoczki. Jednym z powodów,
dla których ta metoda odstrasza ludzi, jest fakt, ¿e na ekranie w aplikacji sk³adu zobaczysz
bia³e piksele nad t³em, wiêc wydrukowanie czego� takiego wymaga niema³ej ufno�ci.
Wszystko jest jednak w porz¹dku dziêki opcji nadruku. To niebezpieczny sposób, ale s¹ tacy,
którzy go u¿ywaj¹. Dzielni ludzie.

NADRUKOWYWANIE CIENI NA JEDNOLITYCH T£ACH
W APLIKACJACH DO SK£ADU KOMPUTEROWEGO
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Je�li powiniene� usun¹æ bie¿¹cy plik preferencji
Photoshopa (co jest czêsto pierwszym krokiem
podczas rozwi¹zywania problemów), nie musisz
przy tym przeszukiwaæ dysku. W wersji 7.0
wystarczy tylko nacisn¹æ klawisze
Shift+Alt+Control (Mac: Shift+Option+Command)
podczas uruchamiania Photoshopa, a zostaniesz
powitany oknem dialogowym i pytaniem,
czy chcesz usun¹æ plik ustawieñ Photoshopa.
Je�li chcesz, kliknij Yes (Tak), a Photoshop
utworzy nowiutki zestaw preferencji.

NIECH PHOTOSHOP ODTWORZY TWOJE PREFERENCJE

POZOSTAWIENIE STYLÓW WARSTW BEZ ZMIAN
W APLIKACJI AFTER EFFECTS FIRMY ADOBE

To wskazówka, dziêki której mo¿na u¿ywaæ plików
Photoshopa zawieraj¹cych warstwy w aplikacji After
Effects do tworzenia efektów wideo. Powszechn¹
metod¹ jest animacja ka¿dej warstwy Photoshopa
z osobna. Problem pojawia siê, kiedy do obrazka
zastosujesz style warstw, poniewa¿ aplikacja After
Effects je zignoruje, wiêc wszystkie Twoje fazy i cienie
znikn¹. Oto sposób rozwi¹zania problemu: zanim
zapiszesz swój plik do importu do aplikacji After
Effects, przejd� do ka¿dej warstwy, w której
zastosowa³e� styl, a potem z menu Layer (Warstwa)
wybierz polecenie Layer Style (Styl warstwy) i Create
Layer (Utwórz warstwê). Dziêki temu efekty (nawet fazy)
zostan¹ umieszczone na oddzielnych warstwach pod
warstw¹ pierwotn¹. W zwi¹zku z tym efekty bêd¹

widoczne po otwarciu pliku w aplikacji After Effects, poniewa¿ nie bêd¹ ju¿ stylami warstw,
ale pojedynczymi warstwami. Teraz mo¿na animowaæ owe efekty oddzielnie w³a�nie dlatego,
¿e znajduj¹ siê na ró¿nych warstwach. Je�li nie chcesz, by by³y one oddzielone od obiektu,
do którego zosta³y zastosowane, kliknij warstwê obiektu, a potem naci�nij Control+E
(Mac: Command+E), aby po³¹czyæ warstwê obiektu z warstw¹ (warstwami) le¿¹c¹ poni¿ej.
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Czy czêsto kopiujesz i wklejasz obrazki
z Photoshopa do innych aplikacji (FileMaker
Pro, Word itp.)? Nie mówiê o importowaniu
obrazka TIFF czy EPS; mówiê o kopiowaniu
obiektu, prze³¹czaniu do innej aplikacji
i wklejaniu skopiowanego obrazka ze
schowka. Nie? To dobrze, mamy wobec
tego wskazówkê, która znacznie przyspieszy

zmianê aplikacji. Z menu Edit (Edycja) wybierz polecenie Preferences (Preferencje), a potem
General (Ogólne) i usuñ zaznaczenie pola Export Clipboard (Eksport schowka) (w systemie
Mac OSX polecenie Preferences (Preferencje) znajduje siê w menu Photoshop). Oto, co siê
dzieje, kiedy to pole jest zaznaczone: to, co ostatnio skopiowa³e� w Photoshopie, zostaje
przeniesione do pamiêci schowka systemu, kiedy zmieniasz aplikacjê, na wypadek gdyby�
chcia³ to wkleiæ. Je�li w schowku masz du¿y obrazek, ujrzysz okno dialogowe z paskiem
statusu o tre�ci Exporting Clipboard (Eksport schowka) i dopóki ono nie zniknie mo¿esz
spokojnie czekaæ. Wy³¹cz tê preferencjê i ju¿ nie czekaj.

SZYBSZE PRZE£¥CZANIE SIÊ MIÊDZY APLIKACJAMI

ZATRZYMAJ PRZYCI¥GANIE PRZY KADROWANIU

Oto problem. Kiedy próbujesz wykadrowaæ obrazek za
pomoc¹ narzêdzia Crop (Kadruj), krawêd� kadruj¹ca
usi³uje skoczyæ do krawêdzi okna dokumentu. To samo
mo¿e siê równie¿ zdarzyæ podczas rysowania du¿ego
prostok¹tnego zaznaczenia. Rozwi¹zanie: naci�nij
Shift+Control+; (Mac: Shift+Command+;), czyli skrót
s³u¿¹cy do wy³¹czania przyci¹gania. Jedyna wada tego
pomys³u polega na tym, ¿e wy³¹czone zostaje ca³e
przyci¹ganie (przyci¹ganie do linii pomocniczych,
miarek itp.). Je�li chcesz wy³¹czyæ jedynie przyci¹ganie
kadrowania (czy ramki), z menu View (Widok) wybierz
polecenie Snap To (Skocz do), a potem Document
Bounds (Granice dokumentu) � a Twoje narzêdzia
nie bêd¹ usi³owa³y skakaæ do granic dokumentu.
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Nie mamy rozwi¹zania tego problemu,
ale przynajmniej bêdziesz wiedzia³, ¿e
nie jeste� temu winien. Oto wyja�nienie.
Je�li po wykonaniu zaznaczenia bêdziesz
chcia³ je rozszerzyæ, z menu Select
(Zaznacz) wybierz polecenie Modify
(Zmieñ), a potem Expand (Rozszerzanie).
Problemy zaczynaj¹ siê pojawiaæ, gdy
rozszerzasz wiêcej ni¿ tylko parê pikseli.
Co siê stanie, gdy rozszerzysz o piêæ
czy sze�æ pikseli? Proste dotychczas
krawêdzie zaznaczenia zostaj¹
zaokr¹glone. Jak rozwi¹zaæ ten problem?
Z tego, co wiemy, nie ma on rozwi¹zania.
Po prostu bêdziesz mia³ zaokr¹glone
naro¿niki, ale przynajmniej wiesz,
dlaczego tak siê dzieje.

WYJA�NIENIE DOTYCZ¥CE ZAOKR¥GLONYCH NARO¯NIKÓW
PODCZAS ROZSZERZANIA ZAZNACZENIA

POMNIEJSZANIE PLIKÓW PHOTOSHOPA

Czy rozmiar pliku .psd
Photoshopa wydaje siê
za du¿y? Mo¿e tak byæ
z powodu ustawienia
preferencji, dziêki

którym Photoshop zachowuje sp³aszczon¹ wersjê Twojego obrazka wraz z plikiem zawieraj¹cym
warstwy. Dlaczego tak siê dzieje? Poniewa¿ istnieje nik³a szansa, ¿e bêdziesz chcia³ podzieliæ
siê tym plikiem z kim�, kto u¿ywa Photoshopa 2.5 (tak jak nik³a jest szansa, ¿e Sejm przeg³osuje
uchwa³ê o obni¿eniu w³asnych pensji), a Photoshop 2.5 nie obs³uguje warstw, wiêc ten kto�
nie bêdzie móg³ odczytaæ dokumentu sk³adaj¹cego siê z warstw. Poniewa¿ sp³aszczona wersja
jest domy�lnie w³¹czona do pliku zawieraj¹cego warstwy, wersja 2.5 bêdzie w stanie go
otworzyæ. Co za szczê�cie! A komu to potrzebne? Wola³bym mieæ zawsze mniejsze pliki,
a je�li Ty te¿ masz na to ochotê, z menu Edit (Edycja) (menu Photoshop w systemie Mac OSX)
wybierz polecenie Preferences (Preferencje), a potem File Handling (Obs³uga plików) i usuñ
zaznaczenie pola Always Maximize Compatibility for Photoshop (PSD) Files (Zawsze maksymalna
zgodno�æ dla plików Photoshopa (PSD)). Pomy�l o tym przez chwilê, a zaczniesz siê dziwiæ,
dlaczego funkcja ta jest w³¹czona domy�lnie. A teraz podumaj nad tym przez dwie chwile,
a zaczniesz siê zastanawiaæ, dlaczego tak w ogóle jest w Photoshopie.
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Obrazek zapisany jako JPEG wygl¹da³ dobrze
w Photoshopie, ale po edycji, zapisaniu
i ponownym otwarciu przedstawia siê
nieciekawie. Oto rozwi¹zanie: nie zapisuj
obrazków w formacie JPEG, poniewa¿ za
ka¿dym razem gdy to zrobisz, Photoshop
ponownie je skompresuje, trac¹c w ka¿dym
kolejnym kroku wiêcej danych. Zapisz ten
sam obrazek w formacie JPEG cztery czy
piêæ razy, a bêdziesz móg³ go równie dobrze
przeci¹gn¹æ do kosza.

¯EBY JPEG-i NADAL WYGL¥DA£Y DOBRZE

ABY KOLORY WYDRUKU ODPOWIADA£Y KOLOROM MONITORA

Czy obrazki drukowane na kolorowej drukarce atramentowej ró¿ni¹ siê bardzo od tych
ogl¹danych na ekranie w programie Photoshop? Czy obrazki te s¹ zbyt nasycone i nienaturalne?
Mo¿e siê tak dziaæ z ró¿nych powodów, ale najpierw trzeba sprawdziæ, w jakim trybie koloru
drukujesz. Problem jest nastêpuj¹cy: wiele osób prze³¹cza siê do trybu CMYK przed drukowaniem
obrazka, poniewa¿ drukarka ma cztery kolory tuszu: cyjan, magenta, ¿ó³ty i czarny. K³opot
w tym, ¿e nie drukujesz poszczególnych kolorów niezale¿nie (separacja kolorów � przyp. t³um.) ,
gdzie z jednego obrazka otrzymujesz cztery arkusze: jeden w kolorze cyjan, jeden magenta,
jeden ¿ó³ty i jeden czarny. Ty drukujesz obrazek kompozytowy (jedna strona z wszystkimi
kolorami, a nie cztery oddzielne strony), wiêc w wiêkszo�ci wypadków powiniene� pozostaæ
w trybie RGB, aby wyniki lepiej odpowiada³y kolorom na ekranie. Wiêkszo�æ kolorowych
drukarek atramentowych daje lepsze rezultaty, kiedy korzystasz z obrazków w trybie RGB
(drukarki tak naprawdê dokonuj¹ konwersji z trybu RGB na CMYK za pomoc¹ sterowników
drukarki, dziêki czemu korzystaj¹ z tuszów CMYK, ale je�li to zrobisz najpierw, wszystko zwali
siê na g³owê). Nie wiesz, czy to prawda? Przetestuj swoj¹ drukarkê: wydrukuj ten sam obrazek
dwa razy � najpierw w trybie RGB, a potem skonwertuj go na tryb CMYK i spróbuj jeszcze raz.
Po paru chwilach otrzymasz ostateczn¹ odpowied�.
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Oto problem. Obrazek wygl¹da³ �wietnie
w Photoshopie, ale kiedy skonwertowa³e� go
na tryb CMYK, zapisa³e� w pliku EPS i umie�ci³e�
w programie QuarkXPress, InDesign, PageMaker
itp., to wygl¹da³ paskudnie � by³ znacznie
przesycony i ca³kiem zmieniony. Powód: podgl¹d
obrazków TIFF w trybie CMYK tylko tak wygl¹da,
wiêc siê nie martw � je�li wygl¹da³ dobrze
w Photoshopie, powinien siê dobrze wydrukowaæ.
Je�li zapisa³e� plik w formacie EPS i umie�ci³e�
obrazek w aplikacji do sk³adu komputerowego,
kolor obrazka bêdzie wygl¹da³ dobrze, jednak sam
obrazek nie bêdzie wyra�ny i ostry, ale rozdzielony
na poszczególne piksele. Powód: domy�lnie
podgl¹d wbudowany w obrazki w formacie EPS

jest podgl¹dem o 256 kolorach i rozdzielczo�ci 72 dpi. A oto rozwi¹zanie problemu. W oknie
dialogowym EPS Options (Opcje EPS) wybierz Preview (Podgl¹d), a nastêpnie � JPEG. Dziêki
temu wy�le on 24 bitowy podgl¹d w pe³nej gamie kolorów zamiast podgl¹du w 256 kolorach.

JAK OTRZYMAÆ LEPSZY PODGL¥D EPS?

Je¿eli nie wierzysz, ¿e tworzenie tekstu w programie Adobe Illustrator i importowanie go do
Photoshopa w formacie EPS da czysty tekst wektorowy, a nie tekst mapy bitowej, to nie jest
problem. To jedna z legend od lat przekazywanych przez nie�wiadomego podejrzanego
naiwnemu zecerowi. Oto problem: kiedy umie�cisz lub otworzysz obrazek Illustratora zapisany
w formacie EPS w Photoshopie, Photoshop podda ten plik rasteryzacji (co oznacza, ¿e
skonwertuje on g³adki plik wektorowy na plik oparty na pikselach, jakby� go od razu utworzy³
w Photoshopie). Zaoszczêd� sobie problemów i zrób to od razu w Photoshopie. Dlaczego
wiêc ludzie kiedy� tworzyli tekst w Illustratorze, a potem importowali go do Photoshopa?
Dzia³o siê tak, poniewa¿ Photoshop nie mia³ kiedy� tak zaawansowanej mo¿liwo�ci kontroli
tekstu jak Illustrator. Te dwa programy s¹ w tej chwili dosyæ do siebie podobne, poza jednym:
Illustrator nadal mo¿e umie�ciæ tekst na �cie¿ce. Jest to rozs¹dne wykorzystanie tekstowych
mo¿liwo�ci Illustratora.

CZY W PHOTOSHOPIE MO¯NA UTWORZYÆ KA¯DY TEKST?
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Problem: �ci¹gn¹³e� zadanie z sieci, ale wygl¹da na to,
¿e Photoshop go nie rozpoznaje. Jak wprowadziæ je do
Photoshopa? Rozwi¹zanie: najpierw sprawd�, czy zadanie
ma rozszerzenie pliku .atn (dziêki czemu Photoshop
bêdzie wiedzia³, ¿e jest to jego zadanie). Z rozwijanego
menu palety Actions (Zadania) wybierz polecenie Load
Actions (Wczytaj zadania). Potem odszukaj swoje zadanie
i kliknij OK, a pojawi siê ono w swoim w³asnym zestawie
na palecie Actions (Zadania), gdzie bêdziesz móg³ je
uruchomiæ.

JAK U¯YWAÆ ZADAÑ Z INTERNETU?

CZY PRZY WIÊKSZEJ ILO�CI PAMIÊCI RAM
PHOTOSHOP BÊDZIE DZIA£A£ SZYBCIEJ?

Doda³e� do swojego systemu pamiêæ RAM i przypisa³e� wiêcej tej pamiêci Photoshopowi,
ale Photoshop wcale nie dzia³a szybciej. Powód: dodawanie pamiêci RAM nie zawsze
przyspiesza pracê Photoshopa. Zadzia³a to, ale jedynie wówczas gdy wcze�niej mia³e� za ma³o
pamiêci. Dodawanie pamiêci RAM sprawi, ¿e Twój komputer bêdzie dzia³a³ szybko w granicach
swoich mo¿liwo�ci, ale nie spowoduje, ¿e komputer z zegarem 800 MHz bêdzie pracowa³
z prêdko�ci¹ 801 MHz. Na przyk³ad je�li pracujesz nad obrazkami na potrzeby sieci,
a przeciêtny taki obrazek to 3 MB, potrzebujesz tylko 15 czy 20 MB pamiêci przypisanej
do Photoshopa, aby móg³ on pracowaæ z pe³n¹ prêdko�ci¹. Je�li masz jej tyle, po dodaniu
256 MB pamiêci RAM Photoshop nie bêdzie dzia³a³ szybciej, gdy¿ potrzebuje on tylko owych
15 czy 20 MB, które mia³e� wcze�niej. Dziwne.
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Usi³ujesz naprawiæ zniekszta³cenie beczkowe
pojawiaj¹ce siê na edytowanym zdjêciu, ale
wykorzystanie w tym celu funkcji Perspective
(Perspektywa) narzêdzia Crop (Kadruj) to
zgadywanka. Rozwi¹zanie: nie u¿ywaj funkcji
Perspective (Perspektywa) narzêdzia Crop
(Kadruj), chocia¿ powsta³a ona specjalnie pod
k¹tem zniekszta³cenia beczkowego. Lepiej
skorzystaj ze standardowego narzêdzia Free
Transform (Swobodnie przekszta³æ), poniewa¿
umo¿liwia ono podgl¹d na ¿ywo, wiêc naprawienie
zniekszta³cenia zajmie tylko chwilê.

NIE U¯YWAJ NARZÊDZIA CROP (KADRUJ)
DO POPRAWIANIA ZNIEKSZTA£CENIA BECZKOWEGO

Problem: niespodziewanie za ka¿dym razem gdy klikniesz warstwê, korzystaj¹c z narzêdzia
Move (Przesuniêcie), przeskoczy ono do klikanej warstwy. Rozwi¹zanie: jakim� sposobem
w³¹czy³e� funkcjê zwan¹ Auto Select Layer (Automatyczny wybór warstwy), która pozwala
uaktywniæ warstwê przez klikniêcie jej za pomoc¹ narzêdzia Move (Przesuniêcie).
Aby wy³¹czyæ tê funkcjê, kliknij narzêdzie Move (Przesuniêcie) i na pasku opcji wy³¹cz pole
zaznaczenia dla Auto Select Layer (Automatyczny wybór warstwy). A poza tym w ogóle nie
trzeba w³¹czaæ tej funkcji, poniewa¿ mo¿na przytrzymaæ klawisz Control (Mac: Command)
i klikn¹æ dowoln¹ warstwê.

SKOÑCZ Z �KLIKNIJ I PRZESKOCZ DO TEJ WARSTWY�


