Photoshop praktyczny
ROZDZIAŁ 1

Wprowadzenie do Photoshopa Elements

6

Organizuj swoje zdjęcia w Elements ........................................................ 8
Wprowadzenie do trybów edycji w Elements .................................... 10
Przegląd przybornika i opcji narzędzi ......................................................12
Opcje paska menu w trybie Ekspert .......................................................14
Prosty cykl edycji ............................................................................................16

ROZDZIAŁ 2

Szybki start w Photoshopie Elements

18

Importuj zdjęcia z karty pamięci ..............................................................20
Zastosuj na zdjęciach szybkie poprawki ................................................22
Ustaw swoją przestrzeń roboczą w trybie Ekspert ...........................24
Automatycznie koryguj swoje zdjęcia ....................................................26

ROZDZIAŁ 3

Organizowanie zdjęć

30

Posortuj swoje zdjęcia, nadając im oceny .............................................32
Odszukaj i opisz swoje zdjęcia portretowe ..........................................34
Geotaguj swoje zdjęcia ...............................................................................36
Słowa kluczowe .............................................................................................38
Stwórz nowe Zdarzenie ..............................................................................40

42

ROZDZIAŁ 5

62

ROZDZIAŁ 10

154

Wstęp do Adobe Camera Raw...............................................................156
Usuń zabarwienie........................................................................................160
Idealna ekspozycja.......................................................................................162
Zmniejsz szum w plikach raw ..................................................................166
Wyostrz swoje rawy ...................................................................................168
Prostuj i przycinaj w Camera Raw .........................................................170
Skalibruj swoje rawy ...................................................................................172

ROZDZIAŁ 11

ROZDZIAŁ 6

84

Szybkie korekty z Pędzlem inteligentnym ............................................86
Dodaj tekst do swoich zdjęć......................................................................88
Niech kolor wyskoczy! .................................................................................92
Usuń elementy z kadru................................................................................94
Skonwertuj na mono....................................................................................96

ROZDZIAŁ 7

Rozwiązywanie typowych zdjęciowych
problemów

140

Wypróbuj te edycje Z asystą ...................................................................142
Dodaj artystyczne ramki ...........................................................................144
Sposób na własne okolicznościowe kartki..........................................146
Wrzuć na Facebooka i Twittera ..............................................................150
Facebookowe zdjęcie i tło w kilka sekund...........................................152

Praca z plikami raw

Twórz luźne i dokładne zaznaczenia.......................................................64
Inteligentne selekcyjne narzędzie ............................................................68
Wykorzystaj Poprawianie krawędzi do dopracowania selekcji ....72
Popraw krawędzie zaznaczenia................................................................ 76
Łącz zdjęcia za pomocą Photomerge Compose ................................78
Edycja bez destrukcji ....................................................................................82

Niezbędne sztuczki

116

Inteligentne wyglądy.................................................................................. 118
Zdjęcia w klimacie retro.............................................................................120
Kreatywne efekty z filtrami......................................................................122
Własny filmowy plakat ..............................................................................124
Stwórz efekt neonowego światła ..........................................................126
Przekształć swoje zdjęcia w obrazy.......................................................128
Scal zdjęcia z grafiką ...................................................................................130
Zbuduj nastrój na zdjęciu ..........................................................................134
Wzmacniaj zdjęcia dodając tekstury.....................................................136

Ze zdjęciami o krok dalej

Napraw błędy ekspozycji ...........................................................................44
Uzyskaj idealne kolory .................................................................................48
Odkryj najlepszy sposób na wyostrzanie zdjęć ..................................52
Popraw kompozycję zdjęcia za pomocą kadrowania ......................56
Dodaj do swoich zdjęć klimat i emocje .................................................58

Zaawansowane techniki edycji

Kreatywne efekty

ROZDZIAŁ 9

ROZDZIAŁ 4

Najważniejsze rzeczy,
które będziesz robić ze zdjęciami

ROZDZIAŁ 8

Kreatywne projekty

174

Sposób na monochromatyczny HDR .................................................. 176
Podbij sprane niebo neutralnym połówkowym filtrem .................180
Dynamiczny monochromatyczny krajobraz z poruszeniem ........184
Sposób na kwiatowe makro.....................................................................188
Montaż bliskich portretów.......................................................................192
Nastrojowy portret low-key ....................................................................196

ROZDZIAŁ 12

FOTO KLINIKA
100

Usuń rozmycie poruszonego aparatu...................................................102
Ulepszaj tonację skóry na portretach ...................................................104
Prostuj pochylone horyzonty ..................................................................106
Ulepsz nieciekawe niebo...........................................................................108
Wymień nieciekawe niebo ....................................................................... 110
Usuń zamglenie z krajobrazów................................................................114

200

Oceniamy prace amatorów fotografii.................................................200

NA PŁYCIE
Sprawdź, co znajdziesz na gratisowym DVD.....................................218
5

