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Командеиалати заподешавањебоје, осветљеностииконтраста слика (
Лејери заподешавање боје, осветљеностииконтраста (
Селектовањеипоравнавањелејера
Акције (А

Adjustments)
Adjustment layers)

ctions)



Командеиалати заподешавањебоје, осветљености
иконтраста слика (Adjustments)

Auto Levels, Auto Contrast, Auto Color -

Команде за подешавање се налазе подГлавнимени/
служи за подешавање светлине слике. Дијаграм представља заступљеност тамних,

средњих и светлих тонова на слици. Клизачи испод дијаграма служе за корекцију осветљености у
области тамних, средњих и светлих тонова. Сива мрена се може отклонити са фотографије тако што
кликнете на пипету за тамне тонове, а затим на слици кликнете на најтамнији тон - тај најтамнији тон
постаје црна боја. Затим узмете пипету за светле тонове и на слици кликнете на најсветлији тон - и тај тон
постаје бела боја.

су команде које аутоматски уклањају сиву или обојену
мрену на фотографији тако што најсветлији тон претварају у белу боју, а најтамнији тон у црну.
Алгоритмипокојима раде ове командемогу се подешаватина

Image/Adjustments.

Adjustments/Levels/Options

Levels
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Дијаграм

заступљености

тонова

Клизачи за подешавање

тамних

средњих

светлих

тонова

Пипете за

тамне

средњие

светлие

тонове

Алгоритам за

Auto Kontrast

Auto Levels

Auto Color

:



Curves

Brightnes/Contrast

Hue/Saturation/Lightnes

-

Levels.

изменомоблика криве у дијаграмупостиже се измена светлине боја на слици. Извијањемкриве
на дијаграму у виду лука нагоре или надоле - посветљава или затамњује слику. Повећавањем стрмине
криве повећава се контраст слике, а смањивањем стрмине криве смањује се контраст слике. Измене се
могу вршити на свим каналима истовремено, или на појединачним каналима.Могу се користити пипете
наистиначинкаои код

- служи за поддешавање светлинеи контраста на слици.

служи за корекцију боја у слици у случају када су боје "померене" ка некој боји и
не делују природно. Додавањем супротне - комплементарне боје долази до уравнотежавања боја на
слици.Корекцијаможеда се вршиуобласти тамних, средњихили светлих тонова.

ColorBalance -
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Подешавање тона

Подешавање засићености

Подешавање светлине
Ефекат једнобојне слике

Могућност подешавања

свих боја истовртмено

или у области једне боје



-Replace color служи за измену једне задате боје ињој сличнихбоја на слици.

Претвара колор слику у црнобелу. При том модел
боја ( се немења.

палету боја са једне сликепреносина другу.

Desaturate

Match color

-
RGB,CMYK)

-

Избор слике са које ће бити искоришћена палета боја.

Та слика мора бити отворена на радној површини Photoshop-a.

Пипетом селектујте боју коју треба изменити.

Одредите колико сличних боја ће бити обухваћено изменом.

Задајте нову боју, интензитет боје и светлину.
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служи за изменубоја:

делује на слику као додавањеобојенихфилтера на објективфотоапарата.

коригује превишеосветљенаипревише затамњенаместа на слици.

Претвара слику унегатив, тј. боје замењује одговарајућимкомплементарнимбојама.

смањује број боја на слици.

коригује слику тако што прикаже неке могуће корекције па се корисник може
определитиштаму бољеизгледа.Ова корекција се примењује ступњевито - кликомна одређену слику та
слика се прихвата.

Selective color

PhotoFilter

Shadow/Highlight

Invert

Posterize

Variations

-

-

-

-

-

-

Избор боје која се мења

Клизачи за одузимање и додавање боје

Тренутни изглед слике

Тренутни изглед слике

Корекција боје

Корекција светлине
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Алати закорекцију боје, светлинеиконтраста слике

Лејери заподешавање (

Селектовањелејера

Поравнавањелејера

djustment

Moove Tool,

Autoselect Moove Tool-a

ve Tool-a,

Moove Tool-
CS2).

Adjustment layers)
Напреднији начин подешавања боја, контраста и осветљења слике је коришћење Лејера за

подешавање.Онине садрже слику, већ самопараметре којима утичунаизглед лејера који суисподњих.

Лејери за подешавање не мењају пикселе у лејерима исподњих, тако да не долази до деградације
слике и ефекти се могу комбиновати без губитка података са слике. Зато њихова употреба даје боље
резултате него директнаприменаКоманди за подешавањебоје, светлинеи контраста.

И на А лејере се може додавати маска и тиме ефекат корекције примењивати само на
одрећенидео слике.

Када радимо на слици која има 40-50 лејера (што је чест случај) потребно је да се лако
пребацујемо са лејера на лејер да би вршили измене у њима. Зато узмемо и десним тастером
кликнемо на место на слици које желимо да мењамо. Тиме се отвара падајући мени у коме је списак
лејера који постоје на том месту (од вишљих ка нижим по дубини). Кликом на одговарајући лејер у тој
листи селектоваћемо тај лејер и моћи ћемо да вршимо измене у њему. За исту сврху служи и кућица

уМенију параметара . Када је она чекирана кликом левим тастером селектује се
првилејер по висиникоји постоји наместуна које смокликнули.

Команде за поравнавање су доступне у Менију параметара Моо када је истовремено
селектованодваили вишелејера.

Када је укључена опција Главни мени/ могу се поравнавати лејери померањем са
ом, љубичаста линија на ивици објекта сигнализира да је тај објекат поравнат са другим

објектомудругомлејеру (важи само за верзију

View/Snep

Dodge Tool -

Exposure

служи за просветљавање. Може радити у режиму светлих,
средњих и тамних тонова (то се подешава у менију параметара). Интензитет се
подешава са (такође уменију параметара).

служи за затамњивање. Исто подешава као и Doodge.
служи за појачавање и смањивање интензитета боје. Боја

се појачава са у менију параметара), а слаби са

Burn Tool
Sponge Tool

-
-

Saturate ( Desaturate.

se

Отварање новог лејера

за подешавање

Врсте лејера

за подешавање:
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Акције
Акције су низови команди које снимамо за време рада и касније их можемо поново применити у

истом низу, са истим парамертима на истом, или другом документу. Акције су погодне када велики број
слика треба обрадити на исти начин. Док обрађујемо прву слику, снимамо низ команди као акцију, и
затим исте команде аутоматски примењујемо на осталим документима. Акције се контролишу преко
плутајућегменија

кција се може применити на све слике у једном фолдеру уз помоћ команде Главни
мени/

Постоје готове групе акција које стижу са програмом, и које служе за различите намене -
интервенције на слици, прављење рамова, прављење текстура, ефекте на текстовима итд. Оне се
учитавају прекоПомоћногменија и команде из плутајућегменијаА

Actions.

File/Automate/Batch:

LoadActions ( ctions).

A

Отварање

нове акције

Брисање

акције

Списак команди у акцији

Заустављање

снимања

акције

Списак сачуваних акција

Покретање

снимања

акције

Извршење

акције

Избор групе акција

Избор акције

Избор фолдера са сликама

Резултат обраде слика се може

преписати преко почетних слика,

или преименовати или сачувати у

другомфолдеру.
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Отварање поомоћног менија
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Корекција боја, осветљеностиитонова слике
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Отворите слику

Да би проценили како треба извршити корекцију слике прво ћемо проверити како изгледа расподела
тонована слици.Одаберите команду

Ако посматрамо појединачне канале (притиском на , или избором у кућици
можемо видети да се десна ивица дијаграма за сваки канал завршава на различитом месту - то

указује обојенумрену коју треба уклонити.

Укините команду Наоснову ове анализе направићемоплан корекције слике:
1.Подесити тонске вредности са командом ипипетама за светле и тамне тонове

3. Повећати контраст у области тамних пера орла на слици, користећи команду и маску на том
лејеру

4.Појачатиинтензитет боја са командом
Финоподесити лејере

6.Изоштрити слику

s1.jpg

Image/Adjustments/Levels.

Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3
Channel)

Levels.
Levels

2. Отклонити обојену мрену подешавањем клизача за светле тонове у појединим каналима, у оквиру
командеLevels

Curves

Hue/Saturation
5.

Процена сликеиправљењепланакорекције слике

Adjustment

да сликаима

Почетна слика Завршна слика

Одмах можемо видети да слици недостају светли

тонови. На дијаграму се то види по томе што је на десној

страни дијаграма, која представља светле тонове,

врдност 0.

На слици су јако заступљени тамни тонови, што можемо

видети у левом делу дијаграма.



Да би успешно применили пипете за светли и тамни тон у команди прво морамо да нађемо
најсветлије и најтамније место на слици. Отворите мени Главнимени/ . Затим на слику
примените Главни мени/ Уменију померите клизач сасвим у десно,
тако да скоро цела слока постане црна, а тек понека тачкица буде бела (те беле тачкице су места
најсветлије боје). Држећи притиснут тастер кликните на неку белу тачкицу, тиме сте поставили
ознаку да је на том месту најсветлији тон, ту ознаку ћемо касније искористити у команди Затим
померите клизач менија у лево тако да остане тек понека црна тачкица и на том месту поставите
ознаку за најтамнији тон.Укините команду (

такошто ћете кликнути на ознаку у дну
менија из падајућег менија изаберите Узмите пипету за тамне тонове и кликните прецизно
на место на коме је ознака за најтамнији тон на слици. Пипетом за светле тонове кликните на место на
коме је ознака за најсветлији тонна слици.Овиме је слика већ значајнопоправњена.

И даље у команди проверите изглед дијаграма за поједине канале и ако је потребно подесите
кизаче за светле тонове тако да се неутралишеобојенамрена.Потврдите команду са

творите новиЛејер за подешавање и изаберите

творите новиЛејер за подешавање и изаберите
Клизач подесите на+10

Подешавањем свих параметара у лејерима покушајте да добијете оптимални изглед
слике, затим помешајте све лејере са команда се налази у помоћном менију, у менију

Претворите сликуиз режимбоја (Главнимени/
У менију изаберите канал и на њега примените команду за изоштравање слике:

Главнимени/

Корекција тонова слике сакомандом

Корекцијаконтрастанатамнимперимаорлана слицикомандом

Подешавањебојакомандом

Финоподешавање лејера

Изоштравање слике

Levels

Curves

Hue/Saturation/Lightnes

Adjustment

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Levels,
Info ( Window/Info)

Image/Adjustments/Treshold. Treshold

Shift,
Levels.

Treshold
Treshold Cancel).

Oтворите новиЛејер за подешавање (Adjustment layer)
Layers, Levels.

Levels,
Levels Ok.

O Curves.

O Hue/Saturation/Lightnes.
Saturation

Adjustment
Flatten Image (

Layers)

RGBuLAB Image/Mode/LabColor
Channels Lightness
Sharpen/UnsharpMask(Amount=60,Radius=3,Treshold=0)

Криву подесите као на слици. У области тамних
тонова (доле лево) повећан је нагиб криве и тиме ие повећан
контраст на слици. У области светлих тонова је дошло до
"прегоревања", тј. изгубили смо најсветлије детаље, али то
ћемо вратити такошто ћемо овај ефекат маском ограничити
самона онај део слике где намодговара - тј на тамнапера.
� Када смо у прошлом кораку направили лејер,
аутоматски се у њему направила и маска. пребаците се на
режим цртања у масци, узмите црну боју за Активну,

с великом четкицом неоштрих ивица (300
имаскирајте све осимтамнихперана орлу.

Adjustment

Brush
tool a px,
Hardnes=0)
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ПрављењеАкцијеиобрадавећег броја сликаузпомоћАкције
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Пребацитефолдер са сликама са сајта уфолдер
Отвоорите једну слику у у

Отворите мени Главнимени/ направите нову акцију - кликом на дугме у днуменија
иназовите је

Покрените снимање акције - кликомнадугме уднуменија
Задајте команде које треба да будупримењенена све слике:

затим ћемо на слику додати дрвени рам, уз помоћ готове акције у менију преко помоћног менија у
менију отворите сет акција" .а , селектујте акцију и покрените је кликом на
дугме уднуменија

-Стопите све лејетре са командом

Vezba2 , VETS MyPictures
Photoshop-

Actions ( View/Actions)
Actions "Vezba2"

Actions

- ImageSize (Resolution=300px,Resample - isključeno)
- Actions:
Actions Frames tn" "Spatter frame 50 pixel"

Actions
Flatten Image

Прављењеакције

Домаћи задатак:
Нађите три технички лоше фотографије и поправите их са Лејерима за подешавање слике.
Сачувајте обрађене слике као *. фајлове са лејерима. Затим направите акцију која поставља
резолуцију слике на 300 и додаје рам слици (преко неке од акција у сету . Сачувате те
фајловекао*1.

psd
DPI Frames)

jpg .

�

�

�

�

�

Зауставите снимање акције кликомнадугме Actions
Затворитефајл без чувањаизмена које сте направили: File/Close(Save changes...-No)

Vezba2"
File/Automate/Batch. Play Source

Choose, Vezba 2
Destination Save andClose.

у днуменија

Уменију селектујте акцију "
Задајте команду Главни мени/ У пољу већ је уписана селектована акција, у пољу

кликните на тастер и одредите путању до фолдера у коме су слике за обрађивање. У пољу
одаберите

процес покрените саOk.

Применаакцијена свефајлове у једномфолдеру -Batch
Actions

Batch


