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Poznaj mo¿liwo�ci tego programu, a Twoje zdjêcia bêd¹ doskona³e!

� Jak poprawiaæ i retuszowaæ fotografie?
�  Jak wykonywaæ kola¿e?
� Jak stosowaæ efekty specjalne?

Corel Paint Shop Pro Photo X2 to popularny i prosty w obs³udze edytor grafiki 
bitmapowej. Pos³uguj¹c siê tym programem, mo¿esz tworzyæ now¹ grafikê, 
przekszta³caæ gotowe pliki czy umieszczaæ na zdjêciach dodatkowe efekty. 
Nowy Paint Shop Pro Photo pozwala na obróbkê zdjêæ w technice HDR (skrót od ang. 
High dynamic range imaging), dziêki czemu uzyskuje siê zdjêcia o du¿ej rozpiêto�ci 
tonalnej. W tej wersji programu pojawi³y siê te¿ nowe style warstw oraz narzêdzia 
s³u¿¹ce dodawaniu widocznych znaków wodnych.

W ka¿dym rozdziale ksi¹¿ki �Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie� oprócz 
krótkiego wprowadzenia teoretycznego znajdziesz praktyczne wskazówki, jak osi¹gn¹æ 
konkretne rezultaty podczas pracy z programem. Dziêki zadaniom do samodzielnego 
wykonania mo¿esz na bie¿¹co sprawdzaæ swoje wiadomo�ci. Korzystaj¹c z tego 
podrêcznika, nauczysz siê przekszta³caæ elementy znajduj¹ce siê na fotografiach 
oraz dodawaæ fascynuj¹ce efekty specjalne, poprawiaæ rzeczywisto�æ 
(czyli wykonywaæ doskona³y retusz) a tak¿e tworzyæ niepowtarzalne kola¿e.

� Instalacja i konfiguracja programu
� Wyszukiwanie, pobieranie i wczytywanie zdjêæ
� Korekta inteligentna i usuwanie szumu
� Scalenie HDR
� Retusz
� Kola¿e � przegl¹danie warstw, przenoszenie efektów
� Teksty i grafika
� Efekty specjalne � zniekszta³canie zdjêæ, wehiku³ czasu

Ta ksi¹zka to niezbêdne wsparcie dla Twojego talentu!
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Rozdzia" 5.

Kola.e

Z tego rozdzia"u nauczysz si%, jak:

  usuwa+ t"o z obrazka,

  kopiowa+ obiekty do schowka i wkleja+ jego zawarto#+,

  umieszcza+ elementy na warstwach,

  uzyskiwa+ efekt cz%#ciowej przezroczysto#ci warstw,

  zmienia+ kolejno#+ warstw.

Czy robi"e# kola!e, wycinaj$c ze zdj%+ zamieszczonych w pismach postacie, rzeczy lub
napisy, a nast%pnie przyklejaj$c je na pusty arkusz?

Za pomoc$ Corel Paint Shop Pro Photo X2 mo!esz wykonywa+ kola!e w komputerze.
Zdj%cia zast$pi$ obrazy bitmapowe. Narz%dzia programu b%d$ pe"ni"y funkcj% no!yczek

i kleju.

Jaka jest ró!nica pomi%dzy wykonywaniem kola!y papierowych a komputerowych?

Olbrzymia!

Prac% zapisan$ w pliku mo!na powiela+ w nieograniczonej liczbie egzemplarzy. Ka!da

kopia ma identyczn$ jako#+.

Plik mo!na przes"a+ internetem. Dotrze szybciej do adresata ni! najszybsza przesy"ka

dor%czana przez kuriera.

Pos"uguj$c si% komputerem, mo!esz wykonywa+ operacje, a gdy ich wyniki nie s$ za-

dowalaj$ce — anulowa+ je. Mo!esz wykonywa+ próby a! do uzyskania zadowalaj$cego

efektu. Dzi%ki temu program komputerowy jest idealnym narz%dziem dla ró!nych grup

u!ytkowników, takich jak:

  perfekcjoni#ci, którzy staraj$ si% wykona+ prac% jak najlepiej,

  pocz$tkuj$cy, którzy dopiero ucz$ si% pracy z programem graficznym

i pope"niaj$ wiele b"%dów.
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Oczywi#cie, zadowoli on równie! u!ytkowników o #rednim stopniu wtajemniczenia.

Kola! powstaje przez po"$czenie obrazków. W tej technice mo!na u!ywa+ fragmentów

grafik. K"opot mo!e sprawi+ wyodr%bnienie elementu o nieregularnych kszta"tach. Przy-

datne okazuj$ si% narz%dzia umo!liwiaj$ce zaznaczanie obszarów na podstawie koloru.

Innym rozwi$zaniem jest nak"adanie na siebie obrazów i nadanie temu znajduj$cemu
si% na wierzchu atrybutu przezroczysto#ci. Tutaj mo!liwo#ci komputera okazuj$ si%

nieocenione. Czy wyobra!asz sobie uzyskanie takiego efektu podczas wykonywania

kola!u na papierze?

Jak usun2) t"o z obrazka?

Aby usun%# t"o z obrazka:

 1. Uruchom program Corel Paint Shop Pro Photo X2.

 2. Odszukaj w Organizerze zdj%cie, z którego chcesz usun$+ t"o.

 3. Kliknij dwukrotnie miniatur% zdj%cia.

 4. W Centrum edukacyjnym kliknij przycisk KolaJe (rysunek 5.1).

Rysunek 5.1. KlikniIcie przycisku KolaJe pozwala na uzyskanie dostIpu do narzIdzi, dziIki którym jest

moJliwe wykonywanie kolaJy

 5. Kliknij przycisk Usuwanie tKa (rysunek 5.2). Twórcy programu u"atwili prac%

pocz$tkuj$cym u!ytkownikom, nazywaj$c narz%dzia zgodnie z uzyskiwanym

po ich u!yciu efektem.

Rysunek 5.2.
NarzIdzie Usuwanie

tKa to nic innego jak

Gumka

 6. Umie#+ gumk% elektroniczn$ przy kraw%dzi obiektu, który chcesz pozostawi+

na obrazku (rysunek 5.3).

 7. Wci#nij i przytrzymaj lewy przycisk myszy.

 8. Przesuwaj kursor wzd"u! kraw%dzi obiektu (rysunek 5.4). Usuwane s$

wszystkie piksele w identycznym kolorze jak ten znajduj$cy si% w #rodku

ko'cówki narz%dzia.

 9. Na pasku w"a#ciwo#ci narz%dzia rozwi' list% kszta"tów ko'cówki gumki

(rysunek 5.5). Wybierz z niej tak$, która umo!liwi szybsze usuni%cie

pozosta"ej cz%#ci t"a.
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Rysunek 5.3.
Na obrazku

pozostanie tylko

pKomieR

Rysunek 5.4.
Technika znana

z ksiCJeczek

do kolorowania.

Najpierw trzeba

obrysowaL obszar,

a potem zajCL siI

jego wnItrzem

Aby zmieni% szeroko&% ko'cówki gumki, wci&nij i przytrzymaj klawisz Alt. Przeci$gnij
kursor, a# ko'cówka narz!dzia uzyska odpowiedni rozmiar. Zwolnij klawisz Alt.

 10. Usu' t"o z pozosta"ej cz%#ci obszaru.

 11. Wy#wietl obraz w powi%kszeniu (rysunek 5.6)

 12. Zmniejsz szeroko#+ ko'cówki narz%dzia.

 13. Usu' pozosta"e fragmenty t"a (rysunek 5.7).
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Rysunek 5.5.
Lista ksztaKtów

koRcówki gumki

Rysunek 5.6. KlikniIcie przycisku PowiIksz spowoduje wyNwietlenie obrazu w powiIkszeniu

Rysunek 5.7.
PozostaKe fragmenty

tKa moJna usunCL

narzIdziem o cienkiej

koRcówce

Jak zaznaczy) obszar zdj#cia?

Aby zaznaczy# obszar zdj!cia:

 1. Uruchom program Corel Paint Shop Pro Photo X2.

 2. Odszukaj w Organizerze zdj%cie, w którym chcesz zaznaczy+ obszar.

 3. Kliknij dwukrotnie miniatur% zdj%cia.
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 4. W Centrum edukacyjnym kliknij przycisk KolaJe (rysunek 5.1).

 5. Kliknij przycisk Tworzenie zaznaczeR (rysunek 5.8).

Rysunek 5.8.
Przycisk Tworzenie

zaznaczeR

 6. Zosta" wy#wietlony zestaw narz%dzi do zaznaczania (rysunek 5.9).

Rysunek 5.9.
Korzystanie z narzIdzi

do zaznaczania

zostaKo opisane

w rozdziale 4.

(rysunki od 4.60

do 4.67)

Jak skopiowa) obrazek do schowka?

Aby skopiowa# obrazek do schowka:

 1. Uruchom program Corel Paint Shop Pro Photo X2.

 2. Odszukaj w Organizerze zdj%cie, które chcesz skopiowa+ do schowka.

 3. Kliknij dwukrotnie miniatur% zdj%cia.

 4. W Centrum edukacyjnym kliknij przycisk KolaJe (rysunek 5.1).

 5. Kliknij przycisk Kopiowanie (rysunek 5.10).
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Rysunek 5.10. Po klikniIciu przycisku Kopiowanie obrazek zostanie skopiowany do schowka

Jak wklei) obrazek ze schowka?

Aby wklei# obrazek ze schowka:

 1. Uruchom program Corel Paint Shop Pro Photo X2.

 2. Skopiuj obrazek do schowka (rysunek 5.10).

 3. Utwórz lub otwórz dokument, do którego obrazek ma zosta+ wklejony.

 4. W Centrum edukacyjnym kliknij przycisk KolaJe (rysunek 5.1).

 5. Kliknij przycisk Wklejanie (rysunek 5.11).

Rysunek 5.11. Po klikniIciu przycisku Kopiowanie zawartoNL schowka zostanie skopiowana do otwartego

obrazka i umieszczona na oddzielnej warstwie

Aby wklei% zawarto&% schowka na warstw! bie#$c$, kliknij obrazek prawym przyci-
skiem myszy. Z menu podr!cznego wybierz Wklej/Wklej jako nowe zaznaczenie.

Jak umieszcza) obrazki na warstwach?

Aby umieszcza# obrazki na warstwach:

 1. Uruchom program Corel Paint Shop Pro Photo X2.

 2. Odszukaj w Organizerze zdj%cie, które chcesz otworzy+.

 3. Kliknij dwukrotnie miniatur% zdj%cia (rysunek 5.12).

Rysunek 5.12.
Obrazek, który ma

zostaL otworzony,

naleJy dwukrotnie

kliknCL
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 4. Obrazek zosta" wy#wietlony w oknie programu Corel Paint Shop Pro Photo X2.

 5. Na palecie Warstwy widoczna jest jedna warstwa (rysunek 5.13).

Rysunek 5.13.
Na palecie Warstwy

widoczna jest

miniatura aktualnie

otworzonego obrazka

Je#eli paleta Warstwy nie jest widoczna, naci&nij klawisz F8.

 6. Dwukrotnie kliknij miniatur% drugiego zdj%cia (rysunek 5.14).

Rysunek 5.14.
Otworzone zostanie

zdjIcie psa

 7. Zosta"o ono otwarte w oddzielnej warstwie (rysunek 5.15).

Rysunek 5.15.
Obrazek zostaK

otworzony

w oddzielnym

oknie

 8. Oba obrazki nale!y umie#ci+ na oddzielnych warstwach i wy#wietli+ w tym
samym oknie. Skopiuj drugi obrazek do schowka (rysunek 5.10).

 9. Kliknij kart% pierwszego obrazka (rysunek 5.16).

 10. Wklej zawarto#+ schowka (rysunek 5.11).
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Rysunek 5.16. Po klikniIciu karty zostanie zmieniony obrazek bieJCcy

 11. Wklejony obrazek pojawi" si% na oddzielnej warstwie (rysunek 5.17).

Rysunek 5.17.
Wklejony obrazek

zostaK umieszczony

na górnej warstwie

Jak nada) warstwie
atrybut przezroczysto%ci?

Aby nada# warstwie atrybut przezroczysto,ci:

 1. Umie#+ zdj%cia na warstwach (rysunek od 5.12 do 5.17).

 2. Przesu' suwak Krycie w lewo (rysunek 5.18).

Rysunek 5.18.
Im mniejszC wartoNL

ma parametr Krycie

obrazka na górnej

warstwie, tym obrazek

z dolnej warstwy jest

lepiej widoczny

 3. Zaobserwuj wp"yw przezroczysto#ci górnej warstwy na wygl$d obrazka
(rysunek od 5.19 do 5.21).
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Rysunek 5.19.
ZdjIcie koniczyny jest

kryte przez zdjIcie psa

w 68 procentach

Rysunek 5.20.
ZdjIcie koniczyny jest

kryte przez zdjIcie psa

w 50 procentach

Rysunek 5.21.
ZdjIcie koniczyny jest

kryte przez zdjIcie psa

w 40 procentach

Jak zmieni) kolejno%) warstw?

Aby zmieni# kolejno,# warstw:

 1. Umie#+ obrazki na warstwach (rysunek od 5.12 do 5.17).

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy warstw% TKo. Z menu podr%cznego

wybierz polecenie Awansuj warstwI tKa (rysunek 5.22).
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Rysunek 5.22.
Fragment menu

podrIcznego

 3. Zosta" zmieniony status dolnej warstwy (rysunek 5.23).

Rysunek 5.23.
Obie warstwy sC typu

rastrowego

 4. Kliknij doln$ warstw% prawym przyciskiem myszy.

 5. Z menu podr%cznego wybierz polecenia RozmieNL/PrzenieN na wierzch

(rysunek 5.24).

Rysunek 5.24.
Fragment menu

podrIcznego warstwy

typu rastrowego

 6. Warstwy zmieni"y kolejno#+ (rysunek 5.25).

Rysunek 5.25.
Warstwy po zmianie

kolejnoNci
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Pytania kontrolne

Pytanie 1.

Kola! to:

 A. Obraz powsta"y przez po"$czenie elementów innych obrazów

 B. Obraz, w którym w#ród losowo umieszczonych punktów widoczny jest obraz

trójwymiarowy

 C. Rodzaj bia"ka

Pytanie 2.

Aby wstawi+ zawarto#+ schowka na warstw% bie!$c$:

 A. Naci#nij klawisze Ctrl+V

 B. Kliknij obraz, do którego chcesz wstawi+ zawarto#+ schowka, prawym

przyciskiem myszy, a nast%pnie z menu podr%cznego wybierz polecenia

Wklej, Wklej jako nowe zaznaczenie

 C. Naci#nij klawisze Ctrl+C

Pytanie 3.

Czy przez warstw% mo!na ogl$da+ warstwy znajduj$ce si% pod ni$?

 A. Nie, nigdy

 B. Tak, zawsze

 C. Tak, po zmniejszeniu warto#ci parametru Krycie
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Zadanie do samodzielnego wykonania

 1. Umie#+ dwa obrazki na ró!nych warstwach. Sprawd=, jaki wp"yw na ich

wygl$d ma Tryb mieszania.

Tryb mieszania mo#esz wybra% z listy znajduj$cej si! na palecie Warstwy (rysunek 5.26).

Rysunek 5.26.
Lista trybów mieszania




