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„Airfoto poradnik”
czyli o graficznej obróbce zdjęć
Obróbka fotografii nie jest najłatwiejszym zadaniem, szczególnie dla ludzi którzy nigdy wcześniej tego
nie robili. Przedstawiam zatem kilka rad, dzięki którym być może uda się Wam osiągnąć lepszy wygląd
Waszych zdjęć. Tyczy się to zarówno obrazów pochodzących z analogowych źródeł (klisza w aparacie
fotograficznym), jak i również cyfrowych (matryca CCD w aparatach cyfrowych). Te drugie zazwyczaj
wyglądają o wiele lepiej bez żadnej obróbki, niż obrazy skanowane z kliszy, jednak również bardzo często
wymagają krótkiego przygotowania. Chciałbym zaznaczyć, że jeżeli na zdjęciu nie zachodzi taka potrzeba to
oczywiście nie trzeba stosować do niego wszystkich poniższych punktów. Również podana tu kolejność
zabiegów wcale nie jest obowiązkowa. Ja sam ją zawsze stosuję i dlatego w ten sposób opisuję. Znam osoby
które stosują również tą samą kolejność, trochę inną lub kompletnie różną. Wg niektórych aby nie stracić pewnej
ilości szczegółów powinno się obrabiać najpierw poziomy, potem wykonywać korekty kolorów, a dopiero
później zmniejszać i wyostrzać zdjęcie. Jednak myślę, że dopóki nie zajmujemy się obróbką grafiki w sposób
profesjonalny i zawodowy nie ma to dla nas większego znaczenia.
Program, na podstawie którego opisywał będę kolejne kroki obróbki, to Photoshop – ver. 6 pl. Jednak
myślę, że jeżeli ktoś korzysta z innego nie powinien mieć problemów, ponieważ większość opcji jest
„uniwersalna” dla programów do obróbki graficznej (w przygotowaniu poradnik na podstawie jednego z
ogólnodostępnych w internecie darmowych programów graficznych). Główne różnice między programami to
układ „menu”, oraz ewentualnie dostępność i nazwy narzędzi (choć większość podstawowych jest zachowana).
Również względem wcześniejszych i następnych wersji Photoshopa nie powinno być większych zmian.
Przechodząc do opisu punktów dodam, że mi podczas obróbki moich pierwszych zdjęć kompletnie
mieszała się kolejność. Po kilkunastu zdjęciach już jakoś się wszystko zaczynało układać w logiczną całość
(kolejność obróbki zapisałem sobie na kartce i kładłem ją obok), a po kolejnych kilkudziesięciu zdjęciach kartki
z kolejnością już nie potrzebowałem.
Uwaga: kilka osób skarżyło mi się, że nie działają u nich wszystkie, lub niektóre skróty klawiszowe,
np.: Shift+Ctrl+L, ale nie oznacza to, że u wszystkich nie będą działały.
1.

Poziomowanie zdjęcia
Po wczytaniu zdjęcia (Plik→Otwórz; Ctrl+O) należy najpierw wypoziomować horyzont (oczywiście, o ile
powinien być poziomy – wyjątek to np. góry itp.). Korzystamy z opcji obracania (Obrazek→Obróć obszar
roboczy–Swobodnie). Ustalamy kąt w stopniach, oraz kierunek obrotu i zatwierdzamy. Jeżeli nie jesteśmy
zadowoleni z wyników obracania, lub jakiegokolwiek naszego działania, to zawsze możemy cofnąć się o
krok wstecz korzystając z bardzo wygodnej palety Historia (Okno→Ukryj / Pokaż paletę Historia) klikając
na któreś z poprzednich naszych działań, lub znanym z innych programów poleceniem Cofnij (Edycja→Do
tyłu; Alt+Ctrl+Z). W ten sam sposób, to znaczy korzystając z palety Historia, lub polecenia Ponów
(Edycja→Do przodu; Shift+Ctrl+Z) możemy ponowić nasze działanie, jeżeli cofnęliśmy się zbyt daleko.
Bardzo pomocnym przyrządem przy określaniu czy horyzont / inny punkt odniesienia został już
wypoziomowany może być Zaznaczenie prostokątne z palety (pierwszy od góry w lewym rzędzie)
Narzędzia (Okno→Ukryj / Pokaż Narzędzia). Można nim tworzyć prostokątne zaznaczenia, których górny i
dolny bok jest zawsze idealnie poziomy. Aby skasować zaznaczenie należy kliknąć w dowolny punkt na
zdjęciu.
Jest też jeszcze jeden sposób na poziomowanie, przesłany mi przez jedna z osób umieszczających zdjęcia u
nas w serwisie. Polega on na wyborze przyrządu Miarka z palety Narzędzia (drugi od dołu w prawym
rzędzie). Jest ono dostępne po naciśnięciu przyrządu Kroplomierz i przytrzymaniu go przez chwile z
przesunięciem w prawo, dzięki czemu pojawia się menu wyboru narzędzia. Ostatnim z nich jest właśnie
miarka. Następnie metodą przytrzymania lewego przycisku myszy należy narysować linię poziomą, która
będzie się pokrywała z horyzontem lub pionową pokrywającą się z np. latarnią. Później wybieramy opcję
swobodnego obracania (Obrazek→Obróć obszar roboczy–Swobodnie), w której nie musimy już ustalać kąta
obrotu, gdyż progam zrobił to za nas na podstawie kąta ustalonej przez nas linii z bardzo dużą dokładnością.
Jeżeli źle narysowaliśmy, to poleceniem Cofnij wracamy do poprzedniego stanu i próbujemy jeszcze raz.
W związku z pojawieniem się wielu problemów z wybraniem odnośnika, do którego będziemy poziomowali
zdjęcie proponuję wybór np. latarni i ścian budynków (będących pionowymi). Zdjęcie wypoziomowane na
horyzont (będący zboczem, nawet terenem lekko nachylonym), na którym latarnie i budynki sprawiają
wrażenie „walących się” nie wygląda zbyt dobrze.

2.

Kadrowanie zdjęcia
Następnym krokiem jest kadrowanie zdjęcia. Używamy do tego przyrządu Kadrowanie z palety Narzędzia
(trzeci od góry w lewym rzędzie). Zaznaczamy prostokątem jaki obszar nas interesuje. Obszar jasny to ten
który zostanie po kadrowaniu. Obszar ciemny, to obszar którego się pozbywamy. Jeżeli nie mamy wyraźnie
przyciemnionego obszaru ciemnego należy zwiększyć procent pola „Krycie” znajdującego się na pasku
właściwości pod paskiem systemowym programu. Pole „Krycie” ukazuje się na nim dopiero po
wcześniejszym zaznaczeniu obszaru kadrowania. Aby zatwierdzić kadrowanie należy dwukrotnie kliknąć
lewym przyciskiem myszy, lub raz prawym i później wskazać Kadruj. Aby anulować wybór klikamy raz
prawym przyciskiem myszy i później Anuluj, lub naciskamy klawisz Esc na klawiaturze. Przy procesie
kadrowania należy pamiętać o kilku sprawach:
• po pierwsze o zachowaniu mniej więcej proporcji boków zdjęcia (np. zbytnie obcięcie dołu i góry
zdjęcia spowoduje efekt nazywany panoramą – ciekawy, ale tylko w uzasadnionych przypadkach);
• po drugie, że podczas poziomowania / obracania zdjęcia o dowolny kąt zdjęcia boki obrazu nie we
wszystkich miejscach stykają się z ramką. Należy to koniecznie uwzględnić i obciąć te części
boków zdjęcia, ponieważ zostawienie ich od razu rzuca się w oczy i nie daje pozytywnego efektu
estetycznego;
• po trzecie, jeżeli nie jest to jakoś uzasadnione (rzadkość), to nie należy „obcinać” części samolotu,
lub przynajmniej starać się tego nie robić. Częste jest to np. w momencie, gdy zdjęcie które
wykonaliśmy obejmuje cały samolot, jednak po wypoziomowaniu zdjęcia nie możemy objąć go
całego, gdyż mielibyśmy resztki ramki na zdjęciu (patrz: punkt wyżej);
• po czwarte Photoshop (jak i zapewne wiele innych programów graficznych) automatycznie dociąga
linie boczną kadru jeżeli znajduje się ona w odległości do kilku pikseli od ramki. Sposobem na to
może być powiększenie zdjęcia za pomocą przyrządu Lupka z palety Narzędzia (najniższe
narzędzie w prawej kolumnie). Klikając w zdjęcie powiększamy. Aby później zmniejszyć obraz
klikamy na niego trzymając wciśnięty lewy Alt na klawiaturze.
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3.

Oczyszczanie zdjęcia
Jeżeli mamy na zdjęciu tzw. paprochy, ryski lub inne zanieczyszczenia, to należy je usunąć najlepiej po
kadrowaniu, ale przed przejściem do kolejnego punktu (zmniejszania), gdyż zmniejszając zdjęcie
zanika większość śladów po mniej czy bardziej udanym oczyszczaniu zdjęcia. Najprościej zrobić to za
pomocą przyrządu Stempel z palety Narzędzia (piąte narzędzie od góry w lewej kolumnie). Najpierw
szukamy możliwie najbliżej miejsca, które chcemy poprawić, miejsca „bez skazy”. Klikamy w nie
przytrzymując lewy Alt. Program zapamiętał punkt odniesienia do narzędzia Stempel. Teraz klikamy
już bez klawisza Alt w miejsce z np. paprochem. Program nakłada barwy z poprzedniego miejsca.
Próbując użyć stempla znowu program ma zapamiętaną wartość wektora (zarówno kierunek, jak i
odległość) względem miejsca z którego pobrano próbkę. W każdym momencie można to zmienić przez
ponowne zdefiniowanie miejsca (z lewym Altem) i określenie nowego wektora poprawiania przez
kliknięcie w dowolnym miejscu, które wymaga poprawienia. Miejsce z którego bierzemy próbkę
zastępującą miejsce w które klikamy Photoshop zawsze wskazuje przez ukazanie znaku „plus”.
Wielkość stempla definiujemy na pasku narzędzi znajdującym się tuż pod paskiem systemowym (z
pozycjami Plik, Edycja, Obrazek itd…). Wybieramy klikając w strzałkę w dół wartość predefiniowaną,
lub klikając w sam kształt pędzla dowolnie go określamy.
Używanie narzędzia Stempel jednak jest obarczone niebezpieczeństwem wstawienia w wymagający
retuszu fragment części obrazu o bardziej lub mniej różniących się barwach. Uwidoczni się to np. na
niebie z różnymi odcieniami koloru niebieskiego, ale nie, jeżeli jest jednolite, np.: białe. W przypadku
różnicy w kolorach należy się cofnąć w palecie Historia, oraz jeszcze raz, dokładniej dobrać próbkę,
którą chcemy zastąpić miejsce z paprochem.
Proponuję, aby każdy przed przystąpieniem do pierwszego użycia tego narzędzia popróbował sobie na
przykładowym pliku różne warianty i opcje jego użycia.
Wskazówki:
• Pole „Krycie” stempla najlepiej ustawić na 100%, gdyż mniejsze wartości mogą nieco rozmywać
obraz w którym wstawiamy stempel, przez co będzie przy dłuższym stosowaniu będzie zatracana
jego ziarnista struktura, a miejsce to może być rozmywane.
• Dobrze jest ustawić kształt przyrządów na nie obrazkowy, a precyzyjny, co ułatwi nam
posługiwanie się nimi (Edycja→Preferencje–Wyświetlanie i kursory…). „Malujące kursory”
proponuję ustawić na „Rozmiar pędzla”, a „Inne kursory” na „Precyzyjne”. Jeżeli wprowadzone
zmiany nie są widoczne od razu (mi się tak zdarzyło kilka razy), to proszę zamknąć i otworzyć od
nowa program.

Zmniejszanie rozmiarów zdjęcia
Najczęściej to co nam zostało po kadrowaniu ma jeszcze zbyt duże rozmiary aby zamieścić to na stronie. I
bardzo dobrze, ponieważ zmniejszenie obrazu pozwoli pozbyć się częściowo (z zeskanowanych obrazów
analogowych) ziarna (ogólnie mówiąc, jest to kropkowa struktura, powstała na zdjęciu, a nie istniejąca w

rzeczywistości, dostrzegalna np.: na niebie, kadłubie – bardzo często w miejscach niedoświetlonych), oraz
przygotować zdjęcie do wyostrzenia, którego zastosowanie będzie miało zwiększoną efektywność niż
gdybyśmy to zrobili bez zmniejszania. Zmniejszamy obraz wybierając funkcję Wielkość obrazka…
(Obrazek→Wielkość obrazka…), a następnie pisujemy w ramce Wymiary piksela nową wartość zależnie od
tego, czy chcemy ustalać ją według pionu lub poziomu. Wartość Szerokość najczęściej wpisujemy wtedy,
gdy zdjęcie ma orientację poziomą, to znaczy, gdy dłuższymi bokami jest góra i dół zdjęcia. Natomiast gdy
zdjęcie, które wykonaliśmy ma orientację pionową (dłuższe boki to prawa i lewa strona fotografii) nową
wartość należy wpisać w pole wysokość. Zaznaczam tutaj tylko, że w okienkach wyboru po prawej stronie
powinien znajdować się napis „pikseli” (a nie „procent”). Powinno być również zaznaczone pole Zachowaj
proporcje (drugie od dołu). Jeżeli w ogóle nie mamy możliwości wpisywania danych do ramki Wymiary
piksela, to należy zaznaczyć pole Metoda ponownego próbkowania (pierwsze od dołu), a rodzaj metody
określić z prawej strony jako „Dwusześcienna”.
Wracając do określania wielkości boków; dla celów umieszczenia zdjęcia w bazie airfoto.pl najlepiej
przyjąć wielkość większego boku za mieszczącą się w przedziale 800 – 1024. Uzależnione to powinno być
od tego, jak wizualnie wydaje się, że będzie lepiej wyglądało, a jednocześnie zachowywało większą ilość
szczegółów. Uploadowanie zdjęcia w większych rozmiarach ma sens, jeżeli jest ono wykonane bardzo
poprawnie pod względem technicznym, oraz zawiera mnóstwo interesujących szczegółów (np. zdjęcie
kabiny – w szczególności przyrządów, z których będzie można bez problemów odczytywać napisy). Nieco
błędne jest również doprowadzanie do tego, że zdjęcie po zmniejszeniu ma mniejszy bok (dla wielkości
większego boku równej 1024) rzędu poniżej 600, lub powyżej 780 pikseli. Wtedy zdjęcie wydaje się nie
proporcjonalne (jeżeli ma powyżej 780 pikseli), lub sprawia wrażenie wykonanej panoramy (poniżej 600
pikseli). Najlepiej gdy wartość mniejszego boku zawiera się w przedziale 610 – 770 pikseli. Z
doświadczenia mogę powiedzieć, że na większości moich zdjęć krótszy bok ma wartość zawierającą się w
przedziale 630 – 720 pikseli.
Po wybraniu i wpisaniu w odpowiednie pole nowej wartości określającej bok w drugim okienku wartość
dopasowuje się automatycznie do wpisywanej przez nas, przez proporcjonalne zmniejszanie (powoduje to
wcześniejsze zaznaczenie pola Zachowaj proporcje). Wciskamy OK. Jeżeli uważamy, że zmniejszyliśmy za
bardzo lub za mało proponuję cofnąć się korzystając z palety Historia (lub Edycja→Do tyłu; Alt+Ctrl+Z) i
ponowić próbę zmniejszenia, wpisując inną wartość. Zmienianie wielkości obrazka po raz któryś może
niekorzystnie wpłynąć na jego jakość.
4.

Ostrzenie obrazu
Po zmniejszeniu obrazek jest lepiej przygotowany do wyostrzenia. Jest to bardzo ważny punkt, gdyż ostrość
fotografowanego obiektu jest od razu dostrzegana przez oglądającego zdjęcie. Owszem, w niektórych
wypadkach można zastosować świadomie brak ostrości, jednak tylko jak powiedziałem „świadomie”, czyli
chcąc uzyskać jakiś specjalny walor artystyczny zdjęcia.
Na początek można wypróbować funkcję Wyostrzanie (Filtr→Wyostrzanie–Wyostrzanie…). Jest to
podstawowy typ ogólnego wyostrzania zdjęcia, który ma też swoją drugą wersję: Wyostrz bardziej
(Filtr→Wyostrzanie–Wyostrz bardziej…) – jej efekt jest podobny, do podwójnego zastosowania wersji
standardowej. Funkcją czasem przydatną może się okazać funkcja Wyostrz brzegi (Filtr→Wyostrzanie–
Wyostrz brzegi). Nie działa ona na cały obrazek, lecz na same linie na nim (np. wyostrzy same
zdecydowane krawędzie, takie jak kadłub, skrzydła i stateczniki będące na tle nieba). W ten sposób możemy
uniknąć wzrostu ilości „ziarna”, ale liczymy się z tym, że zdjęcie może jeszcze później wymagać osobnego
ogólnego wyostrzenia. Pamiętamy, że zawsze możemy się cofnąć w swoich posunięciach; nie bójmy się
eksperymentować, gdyż można dzięki zwiększeniu ostrości bardzo podnieść walory estetyczne zdjęcia.
Ostatnią opcją (tą, z której ja najczęściej korzystam i którą polecam jako standardową) jest Wzmocnienie
(Filtr→Wyostrzanie–Wzmocnienie…). Parametry w niej ustawiamy następująco:
• Wartość (najwyższy suwak) domyślnie na 100%, choć tutaj zawsze powinniśmy dopasowywać tę
wartość osobno dla każdego zdjęcia. Większość przypadków z jakimi ja się spotkałem wymaga od
około 60 do około 180 %.
• Promień (środkowy suwak) na 0,3 piksela
• Próg (najniższy suwak) na 0 poziomów
Dobrze jest zawsze, nawet choćby lekko wzmocnić zdjęcie, co może poprawić widoczność szczegółów,
jednak nie należy przesadzać, gdyż przeważnie efektami tego są: ząbkowane nachylone linie proste, oraz
nadmierny wzrost ziarnistości zdjęcia. Sam osobiście bardzo często przed naciśnięciem „OK” kilka razy
zaznaczam i odznaczam okienko „Podgląd” obserwując zmiany na zdjęciu i dostosowując suwak Wartość
do optymalnej wielkości. Należy również zauważyć, że podwójne ostrzenie zdjęcia, nawet do wartości tej
samej, jaką zamierzamy osiągnąć na końcu, przeważnie da gorszy efekt niż pojedyncze (np.: dwa razy
zastosowane np. wzmocnienie o 150% da gorszy efekt od pojedynczego o 300%). W szczególności
dostrzegalne jest to przy drugim zastosowaniu filtra Wyostrz. Zawsze się jednak może okazać, że akurat w
jakimś wypadku właśnie takie kilkukrotne stopniowanie ostrzenia daje lepszy efekt. Ponoć najbardziej
zaawansowani w obróbce zdjęć czasem stosują metodę kilkukrotnego lekkiego zmniejszania obrazu z

jednoczesnym delikatnym wyostrzaniem. Chociaż ja tak nigdy nie robiłem, nie uważam, żeby to było aż tak
potrzebne i efektowne.
5. Poziomy
Po wyostrzeniu przechodzimy do dopasowywania poziomów zdjęcia (tzw. leveli), aby uzyskać – mówiąc
prostymi słowami – na zdjęciu czarne to, co miało być czarne, oraz białe to, co miało być białe. Często
można również nimi poprawić źle ustawiony balans bieli na zdjęciu z aparatu cyfrowego. Do regulacji
poziomów służą dwie funkcje: Auto-poziomy (Obrazek→Dopasuj–Auto-poziomy, lub Shift+Ctrl+L), oraz
Poziomy (Obrazek→Dopasuj–Poziomy…, lub Ctrl+L). Pierwsza, jak nazwa wskazuje jest w pełni
automatyczna. Program sam dobiera wartość parametrów. Jeżeli zdjęcie jest bardzo poprawnie naświetlone,
to zmiany po zastosowaniu Auto-poziomów powinny być nieznaczne. W większości przypadków jednak są
to zmiany które odczuwamy jako dość istotne i nie koniecznie zawsze nam mogą przypaść do gustu, jako że
zdarza się, że niektóre kolory delikatnie się mogą zmienić, a inne miejsca w zbyt dużej ilości bardzo
przyciemnić lub rozjaśnić. Wtedy cofamy się o jeden krok na palecie historia i przechodzimy do ręcznego
ich dopasowywania za pomocą funkcji Poziomy. Na górze okienka ustawiamy „Kanał” na RGB aby
dokonywać zmian na wszystkich kanałach na raz. Bardziej zaawansowane osoby mogą próbować
dopasowywać dodatkowo każdy kanał osobno gdy na zdjęciu dostrzegają „zafarb” czyli coś w stylu efektu
widzenia całego obrazu przez delikatny, kolorowy filtr (osobiście najczęściej spotykałem się z błękitnym i
zielonkawym kolorem „zafarbu”), jednak do tego z powodzeniem można użyć narzędzia Krzywe opisanym
w następnym punkcie. Przy ręcznym ustawianiu poziomów zdjęcia operujemy suwakiem pod okienkiem
„Poziomów wejścia”; czarnym, szarym i przezroczystym. Przesuwanie na boki czarnego i przezroczystego
powoduje zwiększanie lub zmniejszanie ilości pól z czystym białym lub czarnym kolorem. Wykres powyżej
suwaka pokazuje jak dużo jest pól o danym natężeniu jasności. Suwak szary, dopóki nie zostanie poruszony
ręcznie zawsze wskazuje środek pomiędzy pozostałymi suwakami. Steruje się nim poziom jasności całego
zdjęcia. Wartość neutralna jego wynosi zawsze jeden – wartości mamy tuż nad wykresem. Można
dokonywać zmian właśnie poprzez wpisywanie wartości, a nie przesuwanie suwaków, jednak jest to trochę
uciążliwe i stosuje się praktycznie tylko jeżeli nie odpowiadają nam dwie wartości do jakich „dojedziemy”
suwakami i chcemy wybrać wartość pomiędzy nimi, jednak nie możemy trafić na nią ruchem myszki.
„Poziomy wyjścia” (praktycznie nigdy nie dokonuje się ich zmiany) służą do ograniczania jasności
najciemniejszych i najjaśniejszych punktów na zdjęciu. Są one przeciwieństwem uzyskiwania czystych
białych i czarnych kolorów, gdyż zmiana automatycznie powoduje ograniczenie rozpiętości tonalnej
(poziomów) na zdjęciu. Znajdujący się z prawej strony przycisk „Auto” jest równoznaczny z ustawieniem
Auto-poziomów, a następnie od razu przejścia do ich edytowania z możliwością podglądu wcześniejszych
proponowanych i od razu zastosowanych zmian, dokonanych przez program. Niestety program zawsze
operuje na poszczególnych kanałach, to znaczy wybranych na górze okienka nie „RGB”, a osobno
czerwonym, zielonym i niebieskim. To na nich można dostrzec zmiany i je edytować, choć nie należy to do
łatwych zadań, gdyż bardzo łatwo jest o „zafarb”, który później też trzeba usuwać. Jak zwykle proszę
pamiętać o możliwości podglądu przez zaznaczanie i odznaczanie okienka „Podgląd”. Na koniec dodam, że
sam najczęściej stosuję na początku Auto-poziomy, oglądam co zrobił program i co mi się podoba, a co nie,
a następnie cofam się o ostatni krok na palecie Historia i próbuję osiągnąć za pomocą ręcznego ustawiania
funkcji Poziomy (te z ustawieniami RGB łącznie) lepsze rezultaty.
6. Krzywe
Po zmianie poziomów zdjęcie często może wyglądać lepiej jeżeli je nieznacznie rozjaśnimy. Również
„zafarb” proponuję usuwać właśnie funkcją Krzywe, gdyż wg mnie łatwiej jest to zrobić nim, niż za pomocą
funkcji Poziomy. Funkcja Krzywe (Obrazek→Dopasuj–Krzywe…, lub Ctrl+M) w sumie jest bardzo
podobna do Poziomów, jednak nie do końca wszystko da się zrobić jedną z nich. Przede wszystkim w
Krzywych nie znajdziemy już pomocnego w określaniu granic poziomów wykresu ile jest jak nasyconych
daną barwą (lub wszystkimi na raz – RGB) miejsc. Natomiast w Poziomach mamy możliwości zmiany tylko
środka (szary suwak) jasności zdjęcia, a tutaj możliwości są o wiele bardziej rozszerzone. Proponuję używać
obu tych narzędzi właśnie w tej kolejności, jaką podaję. Ważne jest wcześniejsze określenie granic
Poziomów, aby później można było dobierać jasność już na „przygotowanym” do tego obrazku. Wybierając
przeciwną kolejność i ustawiając Poziomy w trybie „auto” możemy czasem zaobserwować zmiany jasności
zdjęcia wręcz przeciwne niż te do których my dążymy, co będzie skutkowało kolejnym używaniem funkcji
Krzywe, lub innej, również rozjaśniającej. Po uruchomieniu funkcji Krzywe pojawia nam się okno funkcji
w którym większą część zajmuje duży kwadrat z krzywą po środku. Po pierwsze należy się upewnić że
mamy wciśnięty symbol krzywej, a nie ołówka (pod obrazkiem), który może być przydatny bardziej
zaawansowanym osobom. Teraz przechodzimy do kwadratu. Pamiętajmy cały czas o możliwości podglądu
za pomocą zaznaczania i odznaczania okienka „Podgląd” (w prawym dolnym rogu okna), jak i również o
tym, że cały kwadrat można „obrócić stronami” przez naciśnięcie strzałek wskazujących dwie różne strony
na pasku szarości znajdującym się pod dolną krawędzią kwadratu. Przestawienie na pozycję gdzie na
paskach szarości na obu bokach kwadratu w lewym dolnym rogu będzie się znajdował biały kolor
spowoduje też zmianę jednostek definiujących współrzędne każdego, aktualnie zaznaczonego punktu

(poniżej tego rogu) na procenty. Domyślnie w tym rogu powinien nam się zbiegać kolor czarny, a wtedy
wartości każdego punktu możemy ręcznie definiować przez wpisywanie liczb od 0 do 255 (już nie w
procentach). Nad kwadratem jest znane z poprzedniej funkcji Poziomy pole wyboru jakim kolor ma
podlegać zmianom, lub wszystkie na raz – RGB – co proszę ustawić jako standard. Polecam się przełączać
na pojedyncze kolory jedynie wtedy, jeżeli chcemy zlikwidować zjawisko „zafarbu” na zdjęciach, lub gdy
jesteśmy już na tyle doświadczeni, że swobodnie możemy sobie na to pozwolić wiedząc, że w inny sposób
nie da się czegoś uzyskać. Gdy kursor myszki znajduje się nad polem kwadratu może przyjąć trzy kształty:
pomniejszonej strzałki (jest to położenie neutralne), krzyżyka (oznacza to, że możemy wstawić nowy punkt
na krzywej przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki), oraz krzyżyka na którego końcach znajdują się
miniaturowe strzałeczki (oznacza to, że jesteśmy w pobliżu jednego z już istniejących punktów i możemy
go wtedy przesuwać po wciśnięciu przycisku myszki). Standardowo na początku mamy wstawione dwa
punkty na obu końcach krzywej przebiegającej przez środek kwadratu. Ich nie da się usunąć. Wśród
wszystkich punktów punkt wybrany będzie zawsze przyjmował postać małego, czarnego również w środku
kwadracika. Punkty niewybrane są puste w środku. Poprzez przesuwanie w poziomie skrajnych punktów
uzyskujemy efekt identyczny jak podczas ręcznego określania granic Poziomów. Nie polecam robić tego
tutaj po wcześniejszym ich ustawieniu. Na krzywej można wstawić praktycznie dowolną ilość punktów, w
celu rozjaśnienia lub przyciemnienia odpowiednich fragmentów obrazka o określonej jasności. Bardzo
łatwo jest „przesadzić” powodując że niektóre części robią się szare, zamiast ciemne, lub odwrotnie. Przy
standardowych ustawieniach ustawienia opisywanych wcześniej stron kolorów (zmienianych strzałkami na
pasku pod dolną krawędzią kwadratu) powinniśmy mieć następujący efekt (przy zamienionych ustawieniach
stron efekt dążenia do tego samego rogu co wcześniej powinien być dokładnie odwrotny): jeżeli mamy
wstawiony tylko jeden punkt (najczęściej w pobliżu samego środka, gdyż wtedy małe jego poruszenie
powoduje mały ruch i najłatwiej jest go dopasować) i dążymy przeciągając go do lewego górnego rogu
kwadratu to obraz powinien się rozjaśniać, natomiast dążąc do prawego dolnego przyciemniać. Aby np.
rozjaśnić tylko pewne zakresy jasności należy powstawiać więcej punktów i odpowiednio nimi uformować
linię, jednak w takim momencie bardzo łatwo jest popsuć estetykę zdjęcia. Ja osobiście praktycznie tylko i
wyłącznie wstawiam zawsze jeden punkt w okolicach środka krzywej i delikatnie dążę nim do góry aby
lekko rozjaśnić obraz (ale naprawdę lekko). Pamiętajmy o tym, co powtarzam zawsze, że można wpisywać
wartości ręcznie (choć są to rzadkie przypadki), oraz by używać jak najczęściej podglądu i odznaczać go
nawet po kilka razy przypatrując się co się poprawia i kiedy ta poprawa przestaje być już pozytywna, a
zaczyna się dostrzegać efekty negatywne tak zwanego „przeholowania” z czymś. Skasować punkt możemy
przez zaznaczenie go myszką, a następnie naciśnięcie klawisza „Delete”, lub poprzez „wyrzucenie” czyli
przeciągnięcie danego punktu w dowolnym kierunku, poza obszar kwadratu. Funkcja „Auto” (jak mi na to
wygląda, ponieważ nigdy jej tu nie stosowałem) działa identycznie jak Auto-poziomy z tym, że tutaj też je
ogranicza, ale przez poziome przeciąganie krańcowych punktów w poszczególnych kolorach. Nie rozjaśnia
ona osobno, ani nie przyciemnia zdjęcia na ogólnym kanale RGB (w żadnym kanale też nie zmienia środka
krzywej przebiegającej równo od jednego do drugiego krańcowego punktu). Na koniec o likwidowaniu
efektu „zafarbu”. W dużej ilości przypadków jego problem rozwiązuje zastosowanie Auto-poziomów,
jednak jeżeli nie do końca, zbyt bardzo, mało, lub jeżeli sami ręcznie je edytujemy z myślą, że jego resztki
usuniemy później to teraz ostatecznie przychodzi na to czas. Robi się to w prosty sposób, analogicznie do
rozjaśniania lub przyciemniania całego zdjęcia na kanale RGB. Jeżeli mamy „zafarb” w jakimś kolorze to
wybieramy go (lub najbardziej zbliżony, lub np. jeden zmieniamy bardziej, a drugi mniej) zamiast RGB i
obniżamy jego jasność przez wstawienie w środku krzywej jednego punktu i przeciągnięcie go nieco w dół.
Efekt powinien być praktycznie identyczny jak przeciąganie na jedną ze stron (i przyciemnianie wtedy
danego kanału) właśnie w tym kanale szarego suwaka w funkcji Poziomy. Należy bardzo uważać, aby nie
przesadzić z usuwaniem „zafarbu”, gdyż jest to bardzo łatwe. Duża ilość zmian stanu pola „Podgląd” z
ciągłą delikatną korekcją natężenia kanału jest bardzo wskazana!
7. Barwa / nasycenie
Po dokonaniu zmian poziomów zdjęcie jest już praktycznie gotowe, a ten punkt służy jedynie delikatnemu
jego upiększeniu. Wybieramy funkcję Bararwa/Nasycenie (Obrazek→Dopasuj–Barwa/Nasycenie…, lub
Ctrl+U). W polu „Edycja” ustawiamy paletę „Podstawowy”. Manipulowanie suwakiem „Jasność”
(najniższy z trzech) jest równoznaczne z ograniczaniem danego (górnego, lub dolnego) zakresu jasności w
poziomach lub krzywych (rozpiętość tonalna zdjęcia), więc nie powinno się tutaj tego robić po
wcześniejszych ustawieniach ich wartości. Manipulowanie suwakiem „Nasycenie” powoduje zwiększanie,
lub zmniejszanie intensywności wszystkich barw. Czasem obrazek lepiej wygląda po zwiększeniu nasycenia
o około +5, +10 stopni. Zmniejszając tą wartość do -100 uzyskamy obraz w odcieniach szarości. Jeżeli
mamy wątpliwości, czy jakaś np. jasna powierzchnia nie ma delikatnego zabarwienia możemy to sprawdzić
właśnie za pomocą tego suwaka. Dojeżdżamy nim do wartości +100 (do końca skali) i (oczywiście przy
zaznaczonym okienku „Podgląd”) możemy obserwować do jakiej barwy zaczął się zbliżać na niej kolor.
Jeżeli niebo z jasnego szarego, lub białawego zrobi się zielonkawe to najprawdopodobniej mamy do
czynienia z „zafarbem”. Manipulowanie suwakiem „Barwa” zmienia wszystkie barwy zastępując je tu
właśnie określonymi. Podczas przesuwania widać jak porusza się dolna (z dwóch) skala barw znajdująca się

na dole okienka. Barwy będą zamienione na następującej zasadzie: barwy z górnego paska kolorów
(oryginalne) będą zastępowane barwami jakie określi się barwami w dolnym pasku przechodząc z góry na
dół pionowo. Czasem obrazek ciut lepiej może wyglądać, gdy ten suwak przesunie się o kilka stopni w
którymś z kierunków. Nie należy jednak przesadzać w tym i podczas robienia tego najlepiej ciągle
porównywać nowy wygląd obrazka z oryginałem przez zaznaczanie i odznaczanie okienka „Podgląd”.
Czasem różnica dostrzegalna jest nawet po zmianie o 1 – 2 stopnie (w przeciwieństwie do suwaka
„Nasycenie” w którym zmiana o 10 stopni może być bardzo słabo, minimalnie dostrzegalna). Jeżeli
zaznaczymy pole „Koloruj” uzyskamy zmianę kolorystyki całego obrazu na odcienie barwy również
określonej suwakiem „Nasycenie”. Jest to funkcja praktycznie kompletnie nie przydatna, ale opisuję ją na
wypadek, gdyby komuś pojawił się dziwny efekt po zaznaczeniu tego pola.
8. Uwagi końcowe
I to byłoby chyba wszystko. Może jeszcze o zapisywaniu pliku: wybieramy Zapisz jako… (Plik→Zapisz
jako…, lub Shift+Ctrl+S), jako że lepiej jest zostawić sobie oryginał zdjęcia w pierwotnej postaci – zawsze
nam się kiedyś może przydać, choćby do druku. Oczywiście wybieramy katalog i wpisujemy nazwę nowego
pliku, a format ustawiamy na „JPEG (*.JPG;*.JPE)”, który jest wymagany do umieszczenia do w bazie
airfoto.pl. Naciskamy pole „Zapisz”. Pojawia się nam wtedy kolejne pole zatytułowane „Opcje JPEG”. W
ramce „Jakość” ustalamy ją najlepiej między 8 a 10 (co zawiera się w zakresach jakości: wysokim i
maksymalnym). W ramce „Opcje formatu” w wyborze między formatami „Standardowym”, a
„Standardowym zoptymalizowanym” raczej nie widać różnicy więc jest to praktycznie obojętne co się
wybierze. Format „Standardowy zoptymalizowany” powinien dawać pliki o trochę mniejszej wielkości (w
bajtach). W ramce „Rozmiar” widzimy obliczaną na bieżąco wielkość pliku (w kilobajtach) jaka będzie po
zapisaniu go w danym formacie i w danej jakości, a za ukośnikiem orientacyjną ilość sekund jaka upłynie
podczas wysyłania go przez modem o odpowiedniej szybkości. Przelicznik ten jest kompletnie
niepotrzebny, ale z ramki tej bardzo przydaje się podgląd objętości pliku w bajtach. Większość plików o
rozmiarach dłuższego boku 1024 aby zachować dobrą jakość powinna mieć wielkość od około 140 – 180
KB w górę (w zależności od ilości szczegółów na zdjęciu). Oczywiście możemy zaznaczać i odznaczać pole
„Podgląd” które tu służy do podglądu kompresji i tego jak zdjęcie będzie wyglądało po zapisaniu (przy
mniejszych stopniach kompresji, tj. większych wartościach stopni jakości nie powinno być widocznej
różnicy z obrazem z ekranu). Po ustawieniu parametrów kompresji wciskamy przycisk „OK”, który
ostatecznie zapisze plik.
Mam nadzieję, że mój powyższy opis porad przyda się Wam wszystkim i zachęci Was do umieszczania
swoich zdjęć w galerii airfoto.pl
Ewentualne uzupełnienia od pozostałych screenerów airfoto.pl będą zamieszczane osobno.
Przewidziana jest aktualizacja tego tekstu o nazwy angielskiej wersji programu Photoshop.
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