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Bevezetés

Selteco Photo Lab lehetővé teszi Önnek:

 növelni fényképeinek kontrasztját, világosságát, gammáját, szintjeinek megigazításával
 átméretez, forgat és képeket vág
 eltávolít háttereket és más nem kívánatos objektumokat
 hozzáad kereteket és alkalmaz speciális effektusokat
 optimalizálja képeket a Webre
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Képek megnyítása

Egy kép megnyításához válassza "Fájl" > "Megnyít" parancsot.

Összetett képek megnyítása

Tartsa a Shift billentyűt és kijelöl több fájlokat megnyításra.

Képek behúzása Photo Labba

Kijelöl egy vagy több fájlokat megnyításhoz, azután húzza a fájlokat a Photo Labhoz. Minden
egyes kép meg fog nyílni különálló ablakban.

Képek importálása

Hozzáad egy képet meglévő dokumentuhoz válassza "Fájl" > "Import kép". A kép meg fog
jelenni mint egy elkülönített, mozgatható réteg.

Fájl formák:

Meg tudja nyítani a következő fájlokat:

Fájl típus Fájl kiterjesztés Megjegyzések

Selteco Photo
Lab

*.phl eredeti Photo Lab forma amely tárolja az összes formázási információt

JPEG *.jpg, *.jpe;
*.jpeg

a nagyon közkedvelt forma tömörítésnek igazi életszerű képek hasonló ünnepi
fotói

PNG *.png a legjobb forma a web grafikának, háttereknek, felsorolásjelzőknek stb.

TIFF *.tif univerzális forma tároláshoz mindkét valódi életszerű és rajzsorozathoz hasonló
grafika

BMP *.bmp ugyanaz mint felül

GIF *.gif
korlátozva 256 színre kivéve ha enged terjedelmes eredményeket mikor tömörít
rajzsorozathoz hasonló grafikák

Adobe
Photoshop *.psd

többrétegű grafikai formát használ informció kicseréléséhez különböző
alkalmazások között
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Képernyőkép

Lép a képernyőképhez

1. Aktíválja az ablakot a másolathoz
2. Tartja az Alt billentyűt és megnyomja a Print Screen billentyűt
3. Löncsöl vagy kapcsol vissza Photo Labhoz
4. Válassza Fájl > Import vágólap parancsot

Készít teljes képernyő nézetet megnyomja a Print Screen billentyűt Alt nélkül.

Aktív ablak megszerzéséhez a menünél megnyít (mikor nyomva Alt billentyűt a menüt rejti)
kattint a menüt bal egérgombbal és tartja azt, tartja Alt billentyűt és megnyomja Print Screen
billentyűt.

Egy új dokumentum ablak képernyőképpel fog megjelenni.

Képernyőnézet felnagyításához
Nyomja + és - billentyűket a számbillentyű padon nagyításhoz vagy zummolja ki a képet

A képernyőnézetből rész kivágására

Kiválaszt téglalap választó eszközt , húz egy téglalapot a terület köré vágáshoz és elengedi

egérgombot. Kattint  vagy válassza Kép > Vágás
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Web képek

Másol egy képet a weboldalról

1. Jobb kattintás a képre
2. Válassza "Másolás" parancsot a felugró menüből
3. Löncsöl vagy kapcsol vissza Poto Labhoz
4. Válassza Fájl > Import vágólap parancsot

Egy új dokumentum ablak fog képpel megjelenni.

Importál digitális kamera képeket

Kamera elérhető a számítógép közvetítésével

Kamera kép megnyításához válassza "Fájl" > "Megnyítás" parancsot, navigáljon "Sajátrgép"
ikonra, dupla kattintás a kamera ikonra, jelölje ki a képek mappát és jelölje ki a kép fájlt.
Kattintson OK-ét a kép megnyítására a Selteco Photo Labban.

Kamera elérhető mint TWAIN meghajtó

Válassza "Fájl" > "Forrás kijelölés..." parancsot. Kijelöli kameráját és kattint OK. Válassza "Fájl"
> "Kép beszkennelése" parancsot az induláshoz kamera szoftver és átviszi a képeket a Selteco
Photo Labhoz.

Szkennel képeket

Válassza "Fájl" > "Forrás kijelölés..." parancsot. Kijelöli szkennerét és kattint OK. Válassza
"Fájl" > "Kép beszkennelése" parancsot a munka során a szkenner szoftver átadja a Photo
Labnak.

Megvalósít jobb eredményt. Szkenneli képét, használva magassabb felbontást mint a kívánt
kimenet. Például, ha készül a szkennelésre és a folyamat 100 x 100 képpont grafika a Webre,
állítsa a szkenner beállításokat 400 x 400 képpont eredetire. A végén leméretezi fájlját 100 x
100 kívánt méretre, elrejti összes képhibákat és megmunkálásokat.
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Körülvág képeket

 

Gyors vágás

Válassza a  eszközt és rajzoljon egy téglalapot, jelölje ki a területet vágáshoz. Azután válassza Kép
> Vágás parancsot vagy kattintson a gyorsbillentyű gombra:

A vágási eszköz

Válassza az  eszközt és jelölje ki a területet vágáshoz. Azután kattintson a látható területen belül a
kép vágására. Indításhoz felette kattint kivül vágja a területet.

Pontos vágás

A kép kivágásához 1 vagy több képponttal válassza Kép > Durva méret. Tegye negatív számra, vágja
a kép szélét (bal, jobb, felső vagy alsó):
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Oldalarány
Az oldalarány összefüggésben van a fényképnek a szélessége és magassága között. Az oldalarány

megtartásához mikor vágja kijelöli az  eszközt és választ egyet az állandó arányokból vagy beírja a
kívánt cél méretet:

Kötetlen arány (szélesség és magasság nem rögzített)

1:1 (négyzet - szélessége azonos mint a magassága)

PC (PC állandó képernyő például 800 x 600 vagy 1024 x 768)

6:4 (a leginkább népszerű 6" x 4" vagy 15 cm x 10 cm fotó keret és nagy 12" x 8" vagy 30 cm x 20 cm
fotó keret)

7:5 (nagyított 7" x 5" vagy 18 cm x 13 cm fotó keret )

10:8 (5" x 4" fotó keret, vagy nagy 10" x 8" keret)

Cél méret (meghatároza a szélességét és magasságát a képnek azután vágási eljárás)
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Egy kép forgatása és tükrözése

Egy képet forgat 90 fokra óra irányába, 90 fokra óra irány ellenébe vagy 180 fokra, használja a
gyorsbillentyű gombokat vagy a parancs helyet "Szerkesztés" > "Forgatás".

Tetszőleges forgatás

A fotó helyrehozásához azt forgatja.

Megméri a szükséges szöget

A szög megméréséhez használja a "Vonalzó eszközt" . Húz egy vonalat a horizont mentén
és olvassa az emelkedés értékét vagy húz vonalat a függőleges mentén és olvassa a dölés
értékét:

 

A kép forgatása

A ké forgatásához válassza "Szerkesztés" > "Forgat" > "Tetszőlegesen". Beírja a forgatás
szögét fokokban.

A CW forgatások a kép óra mutató iránya (a kép felső részét jobbra)

A CCW forgatások a kép óra mutató irány ellenébe (a kép felső részét balra)
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Kijelöl optimális vágást az üres háttér eltávolításához

Eredeti Nincs vágás
Vágással

Oldal 11Forgat - Selteco Photo Lab Súgó

2010.02.28.



Leméretezés
Nagy fényképeket, például digitális kamera képeket le kell méretezni mielőtt online publikálja,
úgy azok kisebb helyet foglalnak és gyorsabban letölthetők.

Egy kép leméretezésére nyíssa meg azt és válassza Kép > Kép méret:

Írja be az új méretet képpontokban. Jellemző számítógép képernyőnél az arány 1024 képpont
szélesség.

Kényszerített méretarányok - rendeltetési szélesség és magasság zárolt lesz összeillő aktuális
oldalarány

Élesség / Simaság - éles újramintázás gyorsabb és generál határozottabb képet mikor létrehoz
igen kicsi bélyegképeket.
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Kontraszt/Világosság
Növeli a kontrasztot és növeli a világosságot, ha a kép túl sötét

Kontraszt/Világosság igazításához nyissa meg a képet és válassza Kép > Megigazít >
Világosság/Kontraszt.

Alacsony kontraszt

Csökkenti a kontrasztot és növeli a világosságot a fénykép fokozatos kiúsztatásához és
használja azt háttérnek

Kontraszt/Világosság igazításához nyissa meg a képet és válassza Kép > Megigazít >
Világosság/Kontraszt:
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Húzza csúszkákat túlszárnyalva az effektust - növeli a világosságot 100-ra és csökkenti a
kontraszt -80-ra.
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Gamma korrigálás / Középtónus fényesség

Egy kép világosabb vagy sötétebb előállításához használja a gamma szűrőt. Nyisson meg egy
képet és válassza Kép > Megigazít > Gamma

Húzza a csúszkát a kifogástalan kép gammájára

Eredeti Gamma 0.60 Gamma 1.80
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Telítettség

Növeli a telítettséget készít a képnek több élénkséget és élességet. Megnyít egy képet és
válassza Kép > Megigazít > Telítettséget

Húzza a csúszkát jobbra növeli a kép telítettségét

Telítettlen
Létrehoz művészi effektust:

Jobb kattintás "Telített" kép felül és válassza Fájl > Importál vágólapra létrehoz egy új
dokumentumot

Válassza a lasszó eszközt és húzza a kiválasztott alma köré

Válassza Kiválasztás > Megfordítás kijelölt egész területre kivétel az alma

Eredeti Telített Részlegesen telítettlen

Oldal 16Telítettség - Selteco Photo Lab Súgó

2010.02.28.



Válassza Kép > Megigazít > Telítettség és húzza a csúszkát balra a kép telítettlenségéhez

Válassza Kiválasztás > Kijelöl semmit a kiválasztás eltávolítására
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Hisztogram

Válassza Megigazít > Szintek a képnek a tónus arány nézetéhez.

 

A fenti példában a kép kap több sötét részt mint fényes részt.

 

A fenti példában a kép kap több fényes részt mint sötét részt.

Fekete és fehér pontok

Helyesen kitett fénykép az egész tartományt fogja át 0-tól 255-ig. 0 a fekete pont - minimális
fényerőssége egy képpontnak a bal szélénél a hisztogramnak és 255 ahol a fehér pont van -
maximális fényerősség a jobb szélnél.
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Valódi megvilágítás

Nem helyes megviágítás (hiányzó sötétségek és fehérségek)

Szintén nézze: Szintek
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Szintek

Válassza Kép > Megigazít > Szintek a képnek a tónus arány növelése.

Mozgassa a fekete ponthoz

Ha a fekete pont nagyon világos (távol van a hisztogram bal sarkától), árnyékok szürkék nem
sötétek. Ennek helyesbítéséhez mozgassa a fekete ponthoz. Válassza Kép > Megigazít >
Szinteket és húzza a csúszkát "Feketéhez" jobbra

   

Mozgassa a fehér ponthoz

Ha a fehér pont nagyon sötét (távol van a hisztogram jobb sarkától), világos foltok sötétek nem
világosak. Ennek helyesbítéséhez mozgassa a fehér ponthoz. Válassza Kép > Megigazít >
Szinteket és húzza a csúszkát "Fehérhez" balra
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Háttérzaj eltávolítása

Válassza Megigazít > Szintek és húzza a fehér ponthoz eltávolítja a zajt a világos hátterekből.
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Szín hőmérséklet / Fehér kiegyenlítés

Válassza "Megigazít" > "Szín hőmérséklet" alakíja a szín tónusát hidegebbé vagy melegebbé:

Használja a szín hőmérsékletet a helyes fényképekhez a mesterkélt ultra-viola megvilágításnál:

eredeti melegebb

UV túlexponált fénykép helyesbített hőmérséklet
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Vörös szem eltávolítás

Megnyítja a képét és válassza a nagyító eszközt . Rajzol egy téglalapot a szem köré
kinagyítva azt.

Vörös szemek eltávolításához válassza az eszközt

Rajzol egy ellipszist a pupilla körül

Ugyanúgy ismétli az összes vörös szemekre.

Eredeti Vörös szem eltávolítva
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Élesítés

Válassza "Megigazít" > "Élesít" több részleteket előhoz a fényképre:

Eredeti Élesített

Oldal 25Élesítés - Selteco Photo Lab Súgó

2010.02.28.



Színegyensúly igazítás

Használja a színegyensúlyt a helyesen a felületre, égbolt és egyéb tónusok készítéséhez
azoknak megtekintése több természetességgel.

Megnyítja képét és válassza Megigazítás > Színegyensúly. Húzza a csúszkát a kívánt eredmény
elvégzéséhez:

Eredeti Növelt
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Vizsgálás megtisztítás

1. Válassza Megigazít > Szintek és húzza fehér pontot a háttérzaj eltávolítására:

2. Válassza Kép > Forgat > Tetszőleges forgatással hozza helyre:

3. Használja a vágó eszközt a nem kívánatos szélek levágására:

Eredeti 1. Szintek (Zaj eltávolítás) 2. Forgatás 3. Körülvágás
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Oktatás - Fényképek minőség növelése

Ez az oktatási illusztráció egy tompa fénykép minőség növelése egyszintű szabályozással, gamma és
telítettség

Megnyítja a "sunflowers.tif" fájlt helye a "tutorial" mappában

Szintek szabályozása

Válassza "Kép" > "Megigazítás" > "Szintek". Állítja fehér pontot 189-re. Egy hisztogram illusztrálja a világos
tónus megoszlását a fényképben. A szintek igazításával fogja eltávolítani a tónusos területnek a nem használt
részét a hisztogramból és növeli a fényképnek a kontrasztját.

eredeti növelt
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Gamma szabályozása

Válassza "Kép" > "Megigazít" > "Gamma". Állítja a gamma értékét 1.40-re. A gamma érték szabályozásával
tudja megszabni a középtónusnak a fényességét megrendítő fehérségek és sötét részek nélkül.

Telítettség növelés

Válassza "Kép" > "Megigazít" > "Telítettség". Növeli a telítettséget 65-re.
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Élesítés

Válassza "Kép" > " Élesít többet" előrehozza több részleteit fényképének
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Grafikák exportálása a webre

Képének exportálásához válassza "Fájl" > "Exporálás másként..." vagy "Mentés másként..." parancsot. Gépelje be a fájl nevét, válassza
export formát és kattintson OK-ét a grafika mentéséhez.

PNG, GIF és JPEG forma

A PNG forma a legjobb alternatíva 3D grafiáknak, gombok, gradiensek... stb. Azok szintúgy kitűnő egyenletes képeknek hasonlóan
szövegeknek, karikatúrákak és rajzoknak.

GIF formát kell használni exportoz nem fotórealisztikus képekre hasonlóan karikatúrákat vagy szöveget használ szolid szín területeket. GIF
a legjobb tömörítés az egyenletes és szolid területeknél

Valósághű fotókat mentei kell JPEG formába amely nyújt sokkal jobb arányt és produkál kisebb fájlokat.

A következő példában kell haszálnia JPEG fomát a fotókép exportálásához:

Az ezután következő példa illusztrálja JPEG és GIF változatot ugyanannak a grafikának.

JPEG képek optimalizálása

A fotójának optimalizálásához válassza "Fájl" > "Exportálás másként..." parancsot. Válassza JPEG mint mentési forma, gépelje be a fájl
nevet és kattintson OK-ét.

Húzza "Minőség" csúszkát a minőség/fájl méret kontrol kompromisszumára. Alacsony minőségi szám eredményez kis fájlokat minimális
minőséggel, magasabb számérték létrehoz jobb minőséget azonban nagyobb fájlt.

Tömörített minta képet használva minőség értékek 5 és 0 között:

JPEG; minőség: 5 (6 kb) GIF; színek: 256 (39 kb) GIF; színek: 32 (15 kb) PNG; (107 kb)

JPEG; minőség: 6 (3.19 kb) GIF; egzakt színek: 57 (1.90 kb)
GIF; csökkentett színek: 16 (1.42
kb)

PNG; ekzakt színek: 57 (2,77 kb)
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GIF grafikák optimalizálása

Grafikájának tömörítéséhez válassza "Fájl" > "Exportálás másként..." parancsot. Válassza GIF mint mentési forma, gépelje be a fájl nevét
és kattintson OK-ét.

Ekzakt paletta / csökkent színeket - válassza alacsonyabb szín számot kisebb fájlok produkálására. Akárhogy is a kép minősége
csökkenhet. Válassza "ekzakt paletta" a kép exportálásához azok eredeti palettában.

Jelöli "remegés" opciót mikor exportálja fotó képeket, jelöletlen mikor exportálja képeket szolid szín területekkel

Minőség: 5 (6 kb) Minőség: 2 (4 kb) Minőség: 0 (2 kb)
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Nyomtatások készítése

Felbontás

Megtartja a kép felbontását 200 ppi (200 képpont per inch vagy 80 képpont per cm). Készít legáltalánosabb nyomtatást 4" x 6" (10 cm x
15 cm) kell megadni a labnál kép méretet legalább 200*6" x 200x4" = 1200 x 800 képponttal. Az 5" x 7" (13 cm x 18 cm) képnél
szükséges legalább 1400 x 1000 képpont. Felbontás 200 ppi és 150 ppi között van szintén hozzáillő azonban a nyomtatás minősége
alacsonyabb. Ha sikerül alul megbizonyosodni a felbontás korlát felöl, lehetséges kideríteni képpontokat nyomtatójára.

Arány

Az arány viszonya a képnek, vízszintes és függőleges mérete között a megadott arány. 4:3 arányú eszközök amely vízszintes kiterjedése
egyenlő 4 egység és a függőleges 3 egység. Számítógép képernyő adott aránya 4:3 (például 800 x 600 képpont = 4 * 200 x 3 * 200
képpont). Szintén digital kameráknál adott 4:3 alapértelmezett, például 2MPixeles kameráknál megállapítható képek 1600 x 1200 = 4 *
400 x 3 * 400 képpontúak.

Jóllehet a legtöbb szabvány nyomtató 4"x6" (10cmx15cm) adott arány 3:2. Ha a képe különböző arányú azt kell vágni nyomtatóhoz illőre.
Régebben fényképét nagyon jelentős alapismeretekkel tudta megoldani:

A képnek a részét kontrolálhatja amelyet kellene nyomtatásnál vágni a kívánt formára:

eredeti, arány 4:3 4"x6" nyomtató, arány 3:2
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Átlátszóság

Átlátszó terület megjelenik mint egy "sakktábla"

Jellemzően csak GIF és PNG fálok tartalmazhatnak átlátszó területeket. Ha egy átlátszó képet
helyez a weboldalra, a weboldalnak háttere látható a képen keresztül.

 

Szolid háttér eltávolításához válassza Kép > Háttér eltávolítása parancsot:

Húzza a csúszkát a kívánt effektus végrehajtásához.

Kézzel háttér eltávolítása

Ha a kép nem szolid hátterű el kell távolítani azt manuálisan.

Jelöli "Átlátszó háttér" munkához az átlátszó módban:
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A terület kitörléséhez használja a "Törlő" eszközt.

A terület kitörléséhez "Vödör kitöltés" módban használja a "Törlő" eszközt és tartja Crtl
billentyűt azután kattint belső szolid területre, készíti azt átlátszóra.

Átlátszó PNG vagy GIF kép mentéséhez válassza "Fájl" > "Mentés" parancsot.

Oldal 35Átlátszó GIF - Selteco Photo Lab Súgó

2010.02.28.



Munka rétegekkel

Rétegek kiegészítő grafikai objektumok helyezve vannak a fő kép felett. Itt bitkép van, szöveg
és metafájl rétegek.

A példa alul illusztrál 3 különböző réteg elhelyezést a "háttér" kép felett:

Szűrők kiválasztása:
A rétegek elrendezéséhez használja a "Mozgató eszközt":

Egy réteg mozgatása
Kattint a rétegre kijelölve azt. Mozgatáshoz kattint és húzza a réteget. A réteg pontos
mozgatásához 1 képponttal jelölje ki a mozgató eszközzel és használja a nyíl billentyűket (fel,
le, bal és jobb)

Nyomja Shift billentyűt mikor mozgatja a réteget zárásra függőleges vagy vízszintes tengelyre.
A réteg törléséhez
kijelöli azt a mozgató eszközzel és válassza "Kép" > "Réteg törlése".

A réteg átméretezéséhez
válassza "Kép" > "Réteg méret" parancsot. Szöveg rétegeket fog átalakítani bitképekre, ha
átméretezett.

Húz egy réteg megfogásával átméretezi a réteget.
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Egy réteg importálásához
Importálja a képet a meglévő dokumentumhoz válassza "Fájl" > "Import kép" parancsot Egy
réteg beszúrásához
Kijelöli a dokumentumot és beszúrja a bitképet a vágólapról Szerkesztés > Beszúrással

Egy szöveg réteg létrehozásához
Válassza a "Szöveg eszközt" az eszközdobozból, poziciónálja a kurzort a kép fölé és kattintson.
Beírja a szöveget szerkesztő dialógusba:

Használja Élsimítást beálításnak, illusztrálva van alul:

Szerkesztéshez a szöveg késöbb
Kijelöli a szöveg réteget használja "Mozgató eszközt" és válassza "Kép" > "Szerkeszt szöveget"
paracsot. A szöveg réteg át van alakítva bitkép rétegre, ha átméretezett, forgatott vagy a kép
kiegyengetett.

Egy metafájl réteg hozzáadása
A metafájl egy vektor grafikai objektum amely importálható és átméretezhető a Selteco Photo
Labban külső alkalmazásból. Egy metafájl importhoz létrehoz vagy megnyít grafikát külső
szerkesztőben, másolja a vágólapra, kapcsol Selteco Photo Labhoz és beilleszti a grafikát a
dokumentumára.

Rétegek egyesítéséhez (leteríti mintha kép)
Összes rétegek egyesítéséhez a háttérnél válassza "Kép" > "Leterít képet" parancsot.

Egy réteg szerkesztése rajztoll eszközzel:
Tudja használni rajz eszközöket csak a bitkép rétegekre. Rajzhoz szövegre vagy metafájl
rétegeket átalakítja azokat bitképekre választással "Kép" > "Átalakít bitképre" parancs.

Egy réteg forgatása vagy repítése

Élsimított szöveg Élsimítás kikapcsolva
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Kijelöli a réteget a Mozgató eszközzel és válassza Szerkesztés > Forgatás parancsot.
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Kiúsztatás szűrők

A kép fokozatos elhalványodásához válassza Kép > Kiúsztatás

Eredeti Téglalap kiúsztatás Ellipszis kiúsztatás
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Színárnyalat igazítás

Színárnyalat szűrő használatával lehet teljesen cserélni a képnek a tónusát.

Megnyítja képét és válassza Megigazít > Színárnyalat. Húzza a csúszkát kívánt színre.

Eredeti

Színárnyalat -130

Eredeti +72 fok -144 fok -20 fok
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B&W képek

Hozzáad klasszikus érzést, megnyítja fényképét és válassza "Kép" > "Csökkent színt" >
"Szürkeárnyalat"

Válassza "Kép" > "Megigazít" > "Színhőmérséklet", húzza a színhőmérsékletet negatívra vagy
pozitívre eltol létrehozva szépia effektust (tintahal effektust):

eredeti szürkeárnyalat

hidegebb melegebb (szépia)
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Gaussian elmosás
A kép elmosásához válassza "Kép" > "Gaussian elmosás".

Életlenség effektus

jobb kattintás a képre és válassza Másolás, a Photo Labban válassza Fájl > Importál vágólapra
létrehoz egy új dokumentumot ezzel a képpel

kijelöli a gombát az "Elipszist választó" eszközzel
és válassza "Választást" > "Megfordít"

Válassza Kép > Gaussian elmosás és kattintson OK-ét a csak háttérre elmosás

Készít egy leeső árnyékot gaussian elmosással:

Eredeti Elmosódott

Eredeti Életlenség
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Létrehoz egy fekete szöveg árnyékot

Elmossa az árnyékot 5 képpont sugárral

Létrehozza ugyanezt a szöveget alatta az árnyékát

Izzás
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3D látvány

Megnyítja a képét és vélassza Kép > 3D látvány

Eredeti 3D szűrővel
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Túlexponálás

Válassza Megigazít > Szinteket és húzza a fehér ponthoz létrehoz túlexponált fotót
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Kiválasztó eszközök

Használja a kiválasztó eszközöket kép résznek a választásához például a háttért csak és
alkalmaz egy szűrőt, kitörli vagy kitölti a kiválasztott területet.

Kiválasztó eszközök

Téglalap választás

Kattintson és húzzon egy téglalapot, tartsa Crtl billentyűt egy négyzet létrehozásához

Ellipszis választás

Kattintson és húzzon egy ellipszist, tartsa Crtl billentyűt létrehoz egy kört

Sokszög vonal választás

Kattintson és elengedi az egérombot, mozgassa az egeret egy új pontra és kattintson. Ismételje
ezt a lépést minden pontra a sokszög kiválasztásnak. A sokszög bezárásához mozgassa a
kurzort az indlási pontra.

Lasszó kiválasztás

Kattintson és tartsa az egérgombot nyomva, húzzon szabad kézzel egy vonalat a terület köré

Mágikus fal

Kattintson belső szolid szín területre kijelöli azt. Mágikus fal 1 képpont tolarenciájú úgy fogja
kijelölni csak egymás melletti képpontokat ugyanarra a színre.
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Egy kiválasztás törléséhez

Létrehoz kiválasztást mint fent és válassza Kiválasztás > Kitörlés. A kiválasztott belső
képpontok lesznek kitörölve (a megfordított háttérszínekre).

A háttérszín cseréhez

Az alapértelmezett háttérszín fehér. Kattintson belül a háttérszínre aktíválja azt. Cseréli a színt
R, G, B csúszkákkal vagy használja a színvételező eszközt egy képpont minta színéhez.

Kiöltéshez a kiválasztás

A kiválasztást létrehoz mint fent és Kiválaszt > Kitöltést vagy megnyomja Crtl+F. A kiválasztott
belső képpontok lesznek kitöltve aktuális előtér színnel.

Kiválasztás mód

Kiválasztás mód

Kicserélési mód

Mikor egy új kiválasztás létre van hozzva az fogja kicserélni az aktuális kiválasztást. Ez az
alapértelmezett mód
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Hozzáadás mód

Mikor egy új kiválasztást létrehozott azt hozzá fogja adni az aktuális kiválasztáshoz (példa 1)

Kivonási mód

Mikor egy új kiválasztást létrehozott azt ki fogja vonni az aktuális kiválasztásból (példa 2)

Egymást metsző mód

Mikor egy új kiválasztást létrehozott azt fogja metszeni az aktuális kiválasztással (példa 3)

Szűrő kiválasztás

Mihelyt kiválasztás aktíválva van, a kiválasztott külső képpontok fognak megmaradni
változalanul mikor használja a szűrőket (úgy gamma vagy világosság), vagy eszközök (úgy
radírgumi, rajztoll vagy klón)

Kiválasztást megfordít

Egy kiválasztás megfordításához (kijelöl külső képpontok kiválasztást és törli a belső
kiválasztott képpontokat) válassza Kiválasztás > Megfordít

Egy kiválasztás megkettőzéséhez

Kijelöl egy területet és válassza Kiválasztás > Megkettőzés másolja a belső kiválasztott
képpontokat x és y eltlással.

Egy kiválasztás másolásá mozgatható réteghez

Kijelöl egy területet és válassza Szerkesztés > Másolás és Szerkesztés > Beillesztés. Használja
a mozgató eszközt (fehér nyíl) a réteg mozgatásához a kívánt pozícióra.

Mozgató eszköz

Egy kiválasztás útvonal mozgatáshoz

Válassza a téglalap kiválasztó eszközt, kattint a kiválasztás útvonalra és húzza azt egy új
pozícióra

Képpontok mozgatásához

Létrehoz egy kiválasztást képpontok köré kívánt mozgatásához, válassza a téglalap kiválasztó
eszközt, tartsa Crtl billentyűt és kattintsa belső kiválasztást, húzza a területet egy új pozícióra.
A kiválasztás egyesítéséhez a háttérnél kattintsa külső kiválasztás területet.

Lasszó kiválasztás
Használja a lasszó eszközt a szabálytalan területek kijelölésére
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Lépés 1 (előzetes kiválasztás)

Az első próba nem egzakt, a módosításához a kiválasztást cserélje a mód hozzáad
kiválasztáshoz

Lépés 2 (hozzáad egy területet)

A kiválasztás csökkentéséhez cserélje a kiválasztás módot kivonáshoz a kiválasztásból és rajz a
lasszó eszközzel a terület köré kivontra

Lépés 3 (eltávolíítja a területet)

Ismétli a 2 és 3 lépéseket amíg a kiválasztás tökéletes nem lesz

Kiválasztás befejezett

Zummolás mód
Használja a lasszó eszközt több precíz nagyítást a képre, mielőtt használja a lasszó eszközt.
Nyomja a numerikus billentyűzet "+" billentyűjét a nagyítás bekapcsolásához vagy válassza
Nézet > Nagyíás be.
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Klón eszköz (Bélyegző)

Megnyítja képét és válassza a klón eszközt .

1. Tartsa Crtl és kattint a forrásra klónozáshoz.
2. Kattintson és tartsa az egérgombot az elemre, mozgassa a kurzort a klón képpontokhoz

és eltávolítja az elemet.

Legjobb eredményeket kaphat, kisérletezzen különféle ecsetekkel. Nagyobb ecset gyorsabb
klónozást nyújt, kisebb ecset jobb szabályozást és minőséget nyújt

Eredeti Klónozott víz
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Kristálytűz eszköz

Válassza Kristálytűz eszközt és húzzon egy vonalat a pontból a fénynek

 

Jelölje a sugaraknak a számát, a fényerősségét és színét, azután kattintson OK-ét a
megerősítésre.

Ismételje ugyanezt több fellobbanások létrehozásához.
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Háttér

Átalakíthatja valamennyi fényképét művészi háttérre kevés egyszerű lépésben.

Eredeti

Dekontrasztozott

Színt kioszt (Zöld)

Szövegnél

Megnyítja eredeti fényképét és válassza Kép > Világosság/Kontraszt. Húzza a csúszkát
kontraszt csökkentésére és világosság növelésére:
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válassza Kép > Színszűrő. Válassza zöld vagy másik színt és húzza erősség csúszkát:

Végül is hozzáad szöveg elemeket a  eszközzel.
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