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1. Pobierz plik na swój komputer, rozpakuj go.

!

2. Otwórz program Photoshop, a następnie dwukrotnie kliknij w plik „akcje-xxx-pl”,
jeśli masz polską wersję programu Photoshop lub „akcje-xxx-ang”, jeżeli korzystasz z
angielskiej wersji; akcje zostaną automatycznie wgrane do Twojego Photoshopa.
Postępuj w ten sam sposób, jeśli chcesz skorzystać z dodatkowych Narzędzi, Pędzli czy
Efektów.

!

3. Otwórz zdjęcie, które chcesz przerobić.

!

4. Z górnego menu wybierz OKNO (WINDOW) —> OPERACJE (ACTIONS). Powinno
pojawić się oknienko wraz z listą akcji, w tym zakupiony przez Ciebie pakiet.
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5. Aby rozwinąć listę akcji, kliknij w symbol strzałki, Twoim oczom ukazały się teraz
wszystkie dostępne w pakiecie akcje:
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6. Zaznacz wybraną akcję (1) i naciśnij symbol PLAY (2) - „wykonaj bieżące
zaznaczenie”; w tym momencie akcja jest wgrywana na zdjęcie, może to potrwać kilka
sekund, w zależności od możliwości Twojego komputera.
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7. TYLE!
Zdjęcie jest już gotowe! Obraz należy teraz spłaszczyć WARSTWA (LAYER) —> SPŁASZCZ
OBRAZ (FLATTEN IMAGE), a fotograﬁę zapisać.

!
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Jeśli jesteś zadowolony z efektu, nie musisz nic robić. Zależało mi jednak, aby akcje
były możliwie jak najbardziej elastycznym produktem, dlatego każdą z nich możesz
dowolnie dostosować, na kilka sposobów.
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DODATKOWE MOŻLIWOŚCI EDYCJI

!
Wszystkich zmian dokonujesz w panelu warstwy (layers) po prawej stronie.
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ZMIANA NATĘŻENIA KRYCIA AKCJI
Kliknij w element, który zawiera nazwę akcji wraz z symbolem folderu. Teraz możesz z
łatwością dostosować intensywność krycia. Przesuwając suwak w lewo, zyskasz
delikatniejszy efekt i
odwrotnie,
przesuwając suwak w
prawo - mocniejszy.
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WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ELEMENTÓW AKCJI
W ramach eksperymentów możesz także wyłączyć lub włączyć elementy, które
składają się na cały efekt. Aby to zrobić, kliknij w symbol oka.
Efekt o nazwie „matowe kolory” jest teraz wyłączony, nie jest widoczny na zdjęciu.

Efekt o nazwie „matowe kolory” jest widoczny na zdjęciu.

!
Kolorem żółtym zostały oznaczone dodatkowe efekty świetlne, takie jak bliki czy
symulacja blasku słońca. Bardzo efektowne!

!
Kolorem zielonym zostały oznaczone mgiełki i dodatkowe efekty kolorystyczne.
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Warto testować najlepsze dla siebie ustawienia, jak i poziom krycia poszczególnych
warstw.

!
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MASKOWANIE

!

Do każdej warstwy została dodana maska warstwy. To ten niewielki biały prostokąt
obok nazwy:

Co to dla Ciebie oznacza? Najprościej mówiąc, dzięki maskowaniu, możesz usunąć
(całkowicie lub częściowo) daną akcje/warstwę tylko z fragmentu obrazu.
Działa to też w drugą stronę, a więc możesz wzmocnić efekt tylko na wybranym
fragmencie.
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Brzmi skomplikowanie, ale jest proste!

!

Pokażę Ci wszystko na przykładzie tego zdjęcia. Tak wygląda przed przeróbką:

!
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Na powyższe zdjęcie nałożyłam akcje. Oto efekt:

Podoba mi się, jednak stwierdzam, że w miejscu, gdzie stoi dziecko, zdjęcie jest nieco
zbyt żółte, dlatego chcę zredukować krycie akcji tylko w tym jednym miejscu. Zależy mi,
żeby pozbyć się części krycia z sylwetki dziecka.

!

1. W tym celu w panelu warstwy zaznaczam maskę (biały prostokąt) głównej warstwy
Cynamon (to zawsze warstwa z symbolem folderu). Pojawia się wokół niej czarna
obwódka - to znak, że pracuję teraz na masce.
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Z przybornika wybieram pędzel o miękkich krawędziach - to istotna część.
Dostosowuję też jego rozmiar.

!
Nie chcę pozbywać się efektu w całości, dlatego w pasku menu zmniejszam krycie
pędzla. Jeśli chcesz całkowicie pozbyć się ﬁltra (akcji) z fragmentu zdjęcia, wybierz
100% krycia pędzla.

!
Czarny kolor pędzla ukrywa akcję, redukuje jej krycie.
Biały kolor pędzla przywraca krycie. Jeśli więc zredukujesz krycie na zbyt dużym
obszarze, możesz łatwo naprawić błąd białym pędzlem.
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W panelu warstw masz podgląd na żywo. Obszar zamalowany na czarno został przez
Ciebie wymaskowany. Białe fragmenty to te niezmienione.

!
W ten sam sposób możesz zredukować krycie poszczególnych warstw i dostosować
każdą akcję pod nawet najbardziej wymagające zdjęcie.

!

Pamiętaj, nie istnieją akcje uniwersalne, dlatego dobrze czasem wypróbować,
opisane przeze mnie wyżej, dodatkowe możliwości edycji.

!
!
!

Udanej zabawy!

!

W razie pytań, śmiało pisz:
kontakt@mojszop.pl

