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Rozdział 1: Pierwsze kroki
Jeśli nie zainstalowałeś nowego oprogramowania, zacznij od przeczytania informacji o instalacji i innych czynnościach wstępnych.
Zanim zaczniesz pracę, poświęć kilka chwil, aby przeczytać omówienie Pomocy Adobe i wielu zasobów dostępnych dla
użytkowników. Wśród dostępnych zasobów znajdziesz instruktażowe filmy wideo, wtyczki, szablony, społeczności użytkowników,
seminaria, samouczki, kanały RSS i wiele więcej.

Instalacja
Wymagania
1 Wymagania dotyczące całości systemu i rekomendacje oprogramowania Adobe®, znajdują się w pliku Czytaj Mnie na dysku

instalacyjnym.

Instalacja oprogramowania
1 Zamknij wszystkie inne aplikacje Adobe otwarte na twoim komputerze.

2 Włóż dysk instalacyjny do stacji dysków i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uwaga:  Więcej informacji znajduje się w pliku Czytaj Mnie na dysku instalacyjnym.

Aktywacja oprogramowania
Jeśli posiadasz licencję na oprogramowanie Adobe tylko dla jednego użytkownika, będziesz poproszony o aktywację
oprogramowania; to jest prosty, anonimowy proces, który musisz zakończyć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia korzystania z programu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku Czytaj mnie, na dysku instalacyjnym lub na stronie internetowej firmy Adobe
www.adobe.com/go/activation_pl.

1 Jeśli okno dialogowe Aktywacja nie jest jeszcze otwarte, wybierz polecenie Pomoc > Aktywuj.

2 Wykonuj czynności zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga:  Aby zainstalować oprogramowanie na innym komputerze, najpierw należy dezaktywować program na komputerze, na którym
była przeprowadzana aktywacja. Wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywuj.

Zarejestruj
Zarejestruj swój produkt, aby otrzymać bezpłatną pomoc przy instalacji, zawiadomienia o aktualizacjach i inne usługi.

1 Aby dokonać rejestracji, wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie w oknie dialogowym Rejestracja. Pojawiają się one po
dokonaniu instalacji i aktywacji oprogramowania.

Jeśli odkładasz rejestrację na później, możesz dokonać jej w dowolnym czasie poprzez wybór polecenia Pomoc > Rejestracja.

Read Me
Dysk instalacyjny zawiera plik Czytaj Mnie dla twojego oprogramowania. (Plik ten jest także skopiowany do katalogu aplikacji w
trakcie instalacji produktu.) Otwórz plik, aby przeczytać ważne informacje dotyczące następujących tematów:
• Wymagania systemowe
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• Instalacja (także odinstalowanie oprogramowania)
• Aktywacja i rejestracja
• Instalacja czcionek
• Rozwiązywanie problemów
• Pomoc techniczna
• Informacje prawne

Pomoc Adobe
Zasoby pomocy Adobe
Dokumentacja oprogramowania firmy Adobe dostępna jest w wielu formatach.

Pomoc umieszczona w programie oraz Pomoc LiveDocs

Pomoc znajdująca się w programie zawiera całą dokumentację i instrukcje dostępne w momencie wydania programu. Jest ona
dostępna w programach Adobe z menu Pomoc.

Pomoc LiveDocs zawiera całą zawartość pomocy znajdującej się w programie oraz uaktualnienia i łącza do dodatkowych instrukcji
dostępnych w Internecie. W części produktów możliwe jest także dodawanie komentarzy do tematów pomocy LiveDocs. Pomoc
LiveDocs dla twojego produktu znajduje się na stronie internetowej Adobe Help Resource Center
www.adobe.com/go/documentation_pl.
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Większość wersji Pomocy umieszczonej w programie jak i Pomocy LiveDocs umożliwia przeszukiwanie swojej zawartości w Systemie
pomocy zainstalowanych produktów. Tematy mogą także zawierać łącza do odpowiednich treści znajdujących się Internecie lub w
Pomocy innego produktu.

Pomoc, znajdująca się w programie jak i w Internecie, może być traktowana jako centrum dostępu do dodatkowych treści oraz
środowisk użytkowników. Najbardziej pełna i aktualna wersja pomocy umieszczona jest zawsze w Internecie.

Dokumentacja PDF Adobe

Pomoc umieszczona w programie, dostępna jest też w plikach PDF zoptymalizowanych do drukowania. Inne dokumenty, takie jak
przewodniki instalacyjne lub białe księgi mogą być również dostarczane w formacie PDF.

Cała dokumentacja w formacie PDF jest dostępna na stronie internetowej Adobe Help Resource Center
www.adobe.com/go/documentation_pl. Dokumentację PDF dołączoną do oprogramowania, można obejrzeć w katalogu
Dokumenty znajdującym się na instalacyjnym DVD lub na dysku zawartości.

Dokumentacja drukowana

Drukowaną wersję pomocy znajdującej się w programie można zakupić przez Internet w serwisie sklepu Adobe Store
www.adobe.com/go/store. W internetowym sklepie Adobe Store dostępne są też inne pozycje książkowe wydane przez Adobe
publishing partners.

Do wszystkich produktów Adobe Creative Suite® 3 dołączony został drukowany podręcznik obiegu pracy, zaś poszczególne programy
Adobe mogą zawierać drukowany podręcznik Pierwsze kroki.

Korzystanie  z Pomocy umieszczonej w programie
Pomoc umieszczona w programie dostępna jest z menu Pomoc. Po uruchomieniu programu Adobe Help Viewer, kliknij Przeglądaj,
aby zobaczyć Pomoc do innych produktów Adobe zainstalowanych na twoim komputerze.

Funkcje Pomocy ułatwiające dostęp do treści dotyczących różnych produktów:
• Tematy mogą zawierać łącza do systemów pomocy innych produktów Adobe lub dodatkowych zasobów w Internecie.
• Niektóre tematy są wspólne dla dwóch lub większej liczby produktów. Przykładowo, jeśli w temacie Pomocy zobaczysz ikony

programów Adobe Photoshop® CS3 i Adobe After Effects® CS3 to wiesz, że ten temat opisuje funkcjonalność podobną w dwóch
produktach lub obieg pracy między produktami.

• Możesz przeszukiwać systemy pomocy wielu produktów.

Jeśli poszukujesz wyrażenia “narzędzie kształt”, to umieść je w cudzysłowie , aby odnaleźć tylko te tematy, które zawierają wszystkie
słowa w tym wyrażeniu.
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Pomoc Adobe
A. Przyciski Wstecz/Dalej (poprzednio wykorzystane łącza) B. Tematy podrzędne podlegające rozszerzaniu C. Ikony wskazujące tematy
wspólne D. Przyciski Poprzedni i Następny (tematy w porządku sekwencyjnym)

Funkcje dostępności

Zawartość Pomocy Adobe jest dostępna dla ludzi niepełnosprawnych—takich jak upośledzonych ruchowo, niewidomych lub
niedowidzących. Pomoc w programie obsługuje następujące standardowe funkcje dostępności:
• Użytkownik może zmieniać rozmiar tekstu, korzystając ze standardowych poleceń menu kontekstowego.
• Łącza są podkreślone dla łatwiejszego ich rozpoznania.
• Jeśli tekst łącza i tekst tytułu, do którego się odnosi, nie są takie same, tytuł znajduje swoje odniesienie w atrybucie Tytuł

znacznika Zakotwiczenie. Na przykład, łącza Poprzedni i Następny zawierają tytuły poprzedniego i następnego tematu.
• Zawartość pomocy obsługuje tryb wysokiego kontrastu.
• Grafiki bez podpisów posiadają tekst zastępczy.
• Każda ramka posiada tytuł określający jej cel.
• Standardowe znaczniki HTML definiują strukturę zawartości do czytania na ekranie lub za pomocą narzędzi syntezy mowy.
• Arkusze stylów sterują formatowaniem, dlatego też nie ma osadzonych czcionek.

Skróty klawiaturowe d la kon trolek na pasku narzędziowym Pomocy (Windows)
Przycisk Wstecz Alt+Strzałka w lewo
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Przycisk Dalej Alt+Strzałka w prawo

Drukuj Ctrl+P

Przycisk Informacje Ctrl+I

Menu Przeglądaj Alt+Strzałka w dół lub Alt+Strzałka w górę, aby wyświetlić Pomoc dla innego programu

Pole Szukaj Ctrl+S pozwala umieścić punkt wstawiania w polu Szukaj

Skróty klawiaturowe do p rzeglądania Pomocy (Windows)
• Aby przemieszczać się między panelami wciśnij Ctrl+Tab (Dalej) i Shift+Ctrl+Tab (Wstecz).
• Aby przenosić się między łączami w panelu, wciśnij Tab (Dalej) i Shift+Tab (Wstecz).
• Aby uaktywnić wybrane łącze, wciśnij Enter.
• Aby powiększyć tekst, wciśnij Ctrl+znak równości.
• Aby zmniejszyć tekst, wciśnij Ctrl+łącznik.

Zasoby
Adobe Video Workshop
Adobe Creative Suite 3 Video Workshop oferuje ponad 200 treningowych filmów wideo obejmujących szeroki zakres tematów z
dziedziny drukowania, Internetu i tworzenia profesjonalnych filmów wideo.

Adobe Video Workshop można użyć do zdobycia informacji o dowolnym produkcie Creative Suite 3. Liczne filmy wideo pokazują
jak należy używać wielu programów Adobe jednocześnie.
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Po uruchomieniu Adobe Video Workshop można wybrać produkty, o których chcemy zdobyć informacje i tematy, które chcemy
obejrzeć Można zapoznać się ze szczegółami każdego wideo, aby pogłębić wiedzę dotyczącą programu i uczynić ją bardziej
bezpośrednią.
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Społeczność p rezenterów

Wraz z wypuszczeniem produktu na rynek Adobe Systems zaprosił społeczność użytkowników do wymiany poglądów i spostrzeżeń.
Adobe i lynda.com przedstawiają podręczniki, podpowiedzi i triki pochodzące od wiodących projektantów i twórców, takich jak
Joseph Lowery, Katrin Eismann i Chris Georgenes. Można zobaczyć i posłuchać ekspertów Adobe takich jak Lynn Grillo, Greg Rewis
i Russell Brown. W sumie ponad 30 ekspertów od produktów Adobe dzieli się swoją wiedzą.

Podręczniki i pliki źródłowe

Adobe Video Workshop zawiera programy treningowe zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.
Dostępne są także filmy wideo dotyczące nowych właściwości produktów i kluczowych technik w nich używanych. Każdy film wideo
obejmuje jeden temat i zazwyczaj trwa od 3 do 5 minut. Większości filmów wideo towarzyszy ilustrowany podręcznik i pliki źródłowe,
co pozwala na wydrukowanie szczegółowo zaplanowanych poszczególnych etapów nauki i skorzystanie z podręcznika na swój własny
sposób.

Korzystanie z Adobe Video Workshop

Dostęp do Adobe Video Workshop jest możliwy przy użyciu DVD dostarczonego wraz z Creative Suite 3. Jest także dostępny online
na stronie internetowej www.adobe.com/go/learn_videotutorials_pl. Adobe będzie regularnie dodawał nowe wideo do
internetowego Video Workshop, a zatem warto sprawdzać czy nie pojawiło się coś nowego.
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Filmy wideo programu Photoshop CS3
Adobe Video Workshop obejmuje szeroki zakres tematów dotyczących Adobe Photoshop® CS3 i Adobe Photoshop® CS3 Extended,
w tym:
• Używanie i wyrównywanie warstw
• Tworzenie zaznaczeń
• Stosowanie narzędzia Inteligentne filtry
• Korzystanie z narzędzia Punkt zbiegu
• Drukowanie zdjęć

Filmy wideo pokazują także jak używać programu Photoshop CS3 z innymi produktami Adobe:
• Używanie dzielonych elementów w programach Adobe Photoshop, Illustrator®, InDesign®, i Flash®
• Korzystanie z narzędzi Obiekty inteligentne i Żywe kolory
• Korzystanie z programu Bridge w obiegu pracy związanym ze zdjęciami

Aby mieć dostęp do podręczników wideo Adobe Creative Suite 3, trzeba odwiedzić Adobe Video Workshop na stronie internetowej
www.adobe.com/go/learn_videotutorials_pl.

Dodatki
Masz dostęp do szerokiej gamy zasobów, które pozwolą ci wykorzystać maksymalnie efektywnie twoje oprogramowanie Adobe.
Niektóre z zasobów są instalowane na komputerze podczas procesu instalacji oprogramowania; inne jak np. bardzo przydatne pliki
przykładowe i dokumenty zostały dołączone do dysku instalacyjnego lub dysku z zawartością dodatkową. Unikalne dodatki są także
oferowane przez społeczność Adobe Exchange na stronie internetowej www.adobe.com/go/exchange_pl.

Zainstalowane zasoby

W trakcie procesu instalacji, wiele zasobów zostaje umieszczonych w twoim katalogu aplikacji. Aby obejrzeć te pliki, musisz przejść
do katalogu aplikacji w twoim komputerze.
• Windows®: [dysk startowy]\Program Files\Adobe\[Program Adobe]
• Mac OS®: [dysk startowy]/Applications/[Program Adobe]

Katalog aplikacji może zawierać następujące zasoby:
Wtyczki Wtyczki to niewielkie programy, które zwiększają możłiwości lub dodają nowe właściwości do twojego oprogramowania.
Po zainstalowaniu wtyczek, ich nazwy są wyświetlane w menu Import i Eksport, ich typy plików (formaty) pojawiają się w oknach
dialogowych Otwórz, Zapisz jako i Eksport oryginalnego; w podmenu Filtry pojawiają się odpowiednie filtry. Na przykład, wiele
wtyczek odpowiedzialnych za efekty specjalne jest automatycznie instalowanych w katalogu Wtyczki wewnątrz katalogu
Photoshop CS3.

Ustawienia predefiniowane Ustawienia predefiniowane zawierają szeroką gamę użytecznych narzędzi, preferencji, efektów i
obrazów. Ustawienia predefiniowane produktu zawierają pędzle, próbki, grupy kolorów, symbole, własne kształty, style graficzne i
style warstw, wzorce, gęstości, akcje, przestrzenie robocze i wiele więcej. Zawartość ustawień predefiniowanych można odnaleźć
poprzez interfejs użytkownika. Niektóre ustawienia predefiniowane (na przykład biblioteki pędzli w programie Photoshop) stają się
dostępne tylko wtedy, gdy wybierzesz odpowiednie narzędzie. Jeśli nie chcesz utworzyć efektu lub obrazu z pliku tymczasowego,
możesz zaczerpnąć inspirację z bibliotek ustawień predefiniowanych.
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Szablony Pliki szablonów mogą być otwierane i oglądane w Adobe Bridge CS3, otwierane z Ekranu powitalnego lub bezpośrednio
z menu Plik. W zależności od produktu, pliki szablonów mogą oznaczać nagłówki, elektroniczne biuletyny i strony internetowe lub
też menu DVD i przyciski wideo. Każdy szablon jest profesjonalnie skonstruowany i stanowi przykład najlepszego użycia możliwości
produktu. Szablony mogą stanowić wartościowe źródło zasobów w razie potrzeby nagłego rozpoczęcia projektu.

Przykłady  Przykładowe pliki zawierają więcej skomplikowanych projektów i stanowią znakomity sposób poznania nowych
możliwości produktu w trakcie pracy. Pliki te przedstawiają zakres twórczych możliwości, które są dla ciebie dostępne.

Czcionki Wiele czcionek OpenType® i rodzin czcionek jest zawartych w twoim produkcie Creative Suite. Czcionki są kopiowane do
twojego komputera podczas instalacji:
• Windows: [dysk startowy]\Windows\Fonts
• Mac OS X: [dysk startowy]/Library/Fonts

Dodatkowe informacje o instalowaniu czcionek możesz znaleźć w pliku Read Me na instalacyjnym DVD.

zawartość DVD

Instalacyjne DVD oraz DVD zawartości dostarczone z produktem zawiera dodatkowe zasoby użytkowe dla twojego
oprogramowania. Katalog Dodatki zawiera pliki specyficzne dla produktu, takie jak szablony, obrazy, ustawienia predefiniowane,
operacje, wtyczki i efekty, wraz z podkatalogami Czcionki i Kolekcja zdjęć. Katalog Dokumentacja zawiera wersję PDF Pomocy,
informacje techniczne i inne dokumenty, takie jak papiery wzorcowe, informatory i informacje o specyficznych właściwościach
produktu.

Adobe Exchange

Więcej darmowych informacji można znaleźć na stronie internetowej www.adobe.com/go/exchange_pl, społeczności
użytkowników online, których członkowie pobierają i dzielą tysiące darmowych operacji, rozszerzeń, wtyczek i innych treści
przydatnych dla produktów Adobe.
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Bridge Home
Bridge Home, nowy kierunek dla Adobe Bridge CS3, dostarcza zaktualizowanych informacji o całym oprogramowaniu Adobe
Creative Suite 3 w jednym wygodnym miejscu. Uruchom Adobe Bridge, a następnie kliknij ikonę Bridge Home na górze panelu
Ulubione aby mieć dostęp do najnowszych podpowiedzi, aktualnych informacji i zasobów dotyczących narzędzi Creative Suite.
Uwaga:  Bridge Home może nie być dostępny we wszystkich językach.

Adobe Design Center
Adobe Design Center oferuje artykuły, źródła inspiracji i instrukcje od ekspertów przemysłowych, czołowych projektantów i
publikujących partnerów Adobe. W każdym miesiącu pojawiają się tam nowe treści.
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Możesz znaleźć setki podręczników do produktów dotyczących projektowania i poznać podpowiedzi oraz techniki poprzez wideo,
podręczniki HTML i przykładowe rozdziały książek.

Nowe pomysły stanowią sedno działania serwisów Think Tank, Okno dialogowe i Galeria:
• Artykuły Think Tank pokazują jak dzisiejsi projektanci korzystają z technologii i co ich doświadczenia oznaczają dla

projektowania, narzędzi projektowania i społeczności.
• W Oknie dialogowym, eksperci dzielą się nowymi pomysłami dotyczącymi ruchomej grafiki i projektowania cyfrowego.
• Galeria pokazuje jak artyści komunikują się na temat projektowania w ruchu.

Odwiedź serwis internetowy Adobe Design Center www.adobe.com/designcenter.

Adobe Developer Center
Adobe Developer Center zawiera przykłady, podręczniki, artykuły, zasoby społeczności dla twórców rozbudowanych aplikacji
internetowych, serwisów internetowych, zawartości dla urządzeń zewnętrznych i innych projektów powstających przy użyciu
produktów Adobe. Developer Center zawiera również zasoby dla twórców wtyczek do produktów Adobe.
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Poza kodem przykładowym i podręcznikami znajdziesz kanały RSS, seminaria online, pakiety SDK, przewodniki pisania skryptów
i inne zasoby techniczne.

Odwiedź serwis Adobe Developer Center www.adobe.com/go/developer_pl.

Pomoc techniczna
Odwiedź serwis internetowy Adobe Support www.adobe.com/support, aby uzyskać informacje diagnostyczne o produktach oraz o
bezpłatnych i płatnych opcjach pomocy technicznej. Za pomocą łącza Trening, uzyskasz dostęp do książek Adobe Press; materiałów
szkoleniowych; programów certyfikacji oprogramowania Adobe i wiele więcej.

Pobieranie
Odwiedź serwis internetowy www.adobe.com/go/downloads_pl aby znaleźć darmowe aktualizacje, próby i inne użyteczne
oprogramowanie. Dodatkowo, Adobe Store (na stronie internetowej www.adobe.com/go/store_pl) umożliwia dostęp do tysiąca
wtyczek od trzeciej partii twórców pomagając dokonać automatyzacji zadań, dostosować obieg pracy, utworzyć specjalistyczne
profesjonalne efekty, i wiele więcej.

Adobe Labs
Serwis Adobe Labs daje Ci możliwość poznania i oceny nowych i dopiero powstających technologii oraz produktów firmy Adobe.

Strona internetowa Adobe Labs udostępnia następujące zasoby:
• Oprogramowanie i technologie przed ich wydaniem
• Przykłady kodu i najlepsze porady, wspomagające proces nauczania
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• Wczesne wersje produktów i dokumentacji technicznej
• Fora dyskusyjne, zasoby oparte na wiki i inne źródła ułatwiające współpracę z podobnie myślącymi twórcami.

Serwis Adobe Labs wspiera proces wspólnego rozwoju oprogramowania. W tym środowisku klienci szybko skuteczniej wykorzystują
nowe produkty i technologie. Serwis Adobe Labs to też forum do wczesnej wymiany informacji zwrotnych, która pozwala zespołom
twórców Adobe tworzyć oprogramowanie spełniające oczekiwania społeczności użytkowników.

Odwiedź serwis internetowy Adobe Labs www.adobe.com/go/labs_pl.

Społeczności użytkowników
Społeczności użytkowników mogą korzystać z forów, blogów i innych dróg dzielenia się technologią, narzędziami i informacjami.
Użytkownicy mogą zadawać pytania i dowiadywać się, w jaki sposób inni wykorzystują różne funkcje programów Adobe. Fora
między dwoma użytkownikami dostępne są w językach angielskim, francuskim, niemieckim i japońskim; blogi umieszczane są w
szerszej gamie języków.

Aby uczestniczyć w forach lub blogach odwiedź serwis www.adobe.com/communities.

Co nowego?
Zwiększanie wydajności
Interfejs zapewniający ciągłość pracy

Skorzystaj z opcji dopasowującego się dokowania, predefiniowanych przestrzeni roboczych dla określonych zadań i innych
udogodnień interfejsu zapewniającego ciągłość pracy. Zobacz “Podstawy przestrzeni roboczej” na stronie 16.

Zoomify, raport

Eksportuj obrazy w pełnej rozdzielczości w formacie Zoomify tak, by można je było wyświetlać w Internecie lub wysyłać pocztą
elektroniczną bez zmniejszania ich rozdzielczości. Zobacz “Eksportowanie do formatu Zoomify” na stronie 544.

Adobe Bridge CS3 ze stosami i filt rami

Organizuj i zarządzaj swoimi obrazami przy pomocy nowego narzędzia Lupka, filtrów i stosów, dostępnych w programie Adobe
Bridge.

Ulepszony p roces drukowania

Zapewnij sobie większą kontrolę nad jakością druku dzięki systemowi zarządzania kolorem i ulepszonym funkcjom podglądu
wydruku. Zobacz “Drukowanie w programie Photoshop” na stronie 519.

Adobe Device Central

Twórz i przeglądaj kompozycje przeznaczone do wyświetlania na telefonach komórkowych i innych urządzeniach zewnętrznych i
skorzystaj z podglądu zdjęć wyświetlanych na różnych urządzeniach. Zobacz “Sprawdzanie obrazów programu Photoshop dla
urządzeń zewnętrznych przy pomocy Adobe Device Central” na stronie 475.

Format Camera Raw nowej generacji

Przetwarzaj wysokiej jakości dane typu raw, pochodzące z ponad 150 aparatów cyfrowych. Przetwarzanie typu Camera Raw może
być też stosowane do plików w formatach JPEG i TIFF. Zobacz “Camera Raw” na stronie 91.

Ulepszenia dotyczące edycji obrazów
Inteligentne filtry

Zachowuj spójność danych obrazu podczas opracowywania przy pomocy elastycznych, niedestrukcyjnych filtrów inteligentnych.
Filtry tego typu mogą być dodawane, zastępowane i ponownie edytowane w dowolnym momencie. Zobacz “Informacje o filtrach
inteligentnych” na stronie 335.
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Czarno-bia ła konwersja

Zastosuj szybką konwersję obrazu kolorowego na monochromatyczny lub skorzystaj z programu Photoshop do zanalizowania
obrazu i przedstawienia zalecanych ustawień konwersji. Zobacz “Konwersja kolorowego obrazu na czarno-biały” na stronie 177.

Ulepszanie krzywych

Zastosuj predefiniowane ustawienia korekty kolorów do automatyzacji dopasowania krzywych. Istnieje również możliwość
tworzenia własnych predefiniowanych ustawień Krzywe. Zobacz “Przegląd krzywych” na stronie 169.

Dostosowane powie lanie  i korygowanie z nakładką podglądu

Kontroluj źródła powieleń oraz obracaj i skaluj każde ze źródeł powielania. Nakładka źródła powielenia może być wyświetlana w
trakcie malowania. Zobacz “Retuszowanie za pomocą narzędzia Stempel” na stronie 206.

Rozszerzona funkcja 32-b itowych HDR

Zbierz kolejne obrazy naświetlenia i połącz je w jeden 32-bitowy obraz HDR obejmującym maksymalny zakres i dokładność
kompozycji korzystając z prawie każdego narzędzia i funkcji programu Photoshop takich jak pędzle, warstwy, narzędzia do
zaznaczania i inne. Zobacz “Obrazy HDR” na stronie 81.

Doskonalenie składu
Narzędzie Szybkie zaznaczanie

Zastosuj szybkie i dokładne zaznaczanie obiektu o nieregularnym kształcie bez dokładnego obrysowywania jego krawędzi. Zamiast
tego możesz pomalować zaznaczenie przy pomocy pędzla i zastosować funkcję programu Photoshop do automatycznego
obrysowywania krawędzi, która znacznie zwiększy dokładność takiego zaznaczenia. Zobacz “Zaznaczanie narzędziem Szybkie
zaznaczanie” na stronie 266.

Funkcja Popraw krawędź

Zmieniaj krawędź zaznaczania poprzez rozszerzenie lub zwężenie, wtapianie lub wygładzanie przy pomocy kontrolek suwaków.
Opcja Popraw krawędź jest prostym i elastycznym narzędziem do zmiany krawędzi zaznaczenia. Zobacz “Poprawianie krawędzi
zaznaczenia” na stronie 273.

Łączenie obrazów przy pomocy zaawansowanego mieszania wyrównania

Skorzystaj z Pomocy programu Photoshop przy tworzeniu zaawansowanych obrazów kompozytowych. Umieść obrazy z nakładającą
się zawartością na oddzielnych warstwach i zastosuj opcje programu Photoshop do analizy zawartości i niewidocznego zmieszania
obrazów w jedną spójną kompozycję. Zobacz “Tworzenie obrazów panoramicznych” na stronie 255.

3D i funkcje  związane z ruchem
Punkt zb iegu z obsługą 3D

Zastosuj edycję obrazów w perspektywie, korzystając z kilku planów pod różnymi kątami, i eksportuj informacje 3D w formatach
obsługiwanych przez aplikacje 3D. Zobacz “Punkt zbiegu” na stronie 240.

Wizualizacja  3D i edycja  tekstur (Photoshop Extended)

Importuj modele 3D; zmieniaj położenie modelu, jego oświetlenie lub rendering; edytuj tekstury modelu i łatwo komponuj modele
z zawartością 2D. Zobacz “Pliki 3D (Photoshop Extended)” na stronie 648.

Ruchome warstwy grafiki i wideo (Photoshop  Extended)

Edytuj wideo klatka po klatce lub dodawaj warstwy do wybranego wideo i utwórz elementy, które będą wyświetlane w każdej klatce.
Paleta Animacja zawiera teraz nową oś czasu z funkcjami ramki kluczowej i interfejsem klatkowym. Zobacz “Wideo i animacje w
programie Photoshop” na stronie 585.

Malowanie filmu (Photoshop  Extended)

Szybko znajdź i edytuj dowolną ramkę pliku filmu korzystając z narzędzi programu Photoshop. Funkcje edytorskie programu
Photoshop dotyczące malowania, retuszu i edycji na poziomie pikseli są dostępne dla każdej ramki pliku filmu. Zobacz “Malowanie
klatek na warstwach wideo (Photoshop Extended)” na stronie 598.
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Obszerna analiza  obrazów
Pomiary (Photoshop  Extended)

Wybierz skalę mierzenia obrazu, określania długości, obszaru, obwodu, gęstości i innych wartości określanych poprzez jednostki
miary. Zapisuj wyniki w Dzienniku pomiaru lub w razie potrzeby eksportuj je do arkusza danych lub bazy danych. Zobacz “Pomiary
(Photoshop Extended)” na stronie 640.

Narzędzie Miarka i Zliczan ie

Zastosuj mierzenie odległości na obrazie lub zliczaj funkcje dostępne na obrazie lub wybranym zaznaczeniu. Zliczanie może być
wykonywane odręcznie, automatycznie lub przy pomocy skryptu. Zobacz “Liczenie obiektów w obrazie (Photoshop Extended)” na
stronie 646.

Obsługa plików DICOM (Photoshop Extended)

Otwieraj, edytuj, opisuj lub wprowadzaj animację do radiologicznych obrazów składających się z jednej lub kilku ramek. Wyświetlaj
i edytuj metadane przechowywane w plikach DICOM. Zobacz “Pliki DICOM (Photoshop Extended)” na stronie 635.

Obsługa plików MATLAB (Photoshop Extended)

Włącz dostęp do programu Photoshop z polecenia MATLAB (Matrix Laboratory), wykonuj rutynowe czynności związane z obsługą
obrazów i wyświetlaj uzyskane wyniki w programie Photoshop. Zobacz “Photoshop i MATLAB (Photoshop Extended)” na stronie
633.

Obsługa stosu obrazów

Połącz obrazy i zastosuj zaawansowane opcje renderingu dla utworzenia wzbogaconych obrazów kompozytowych bez
niepotrzebnych elementów lub szumu. Zobacz “Stosy obrazów (Photoshop Extended)” na stronie 638.
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Rozdział 2: Przestrzeń robocza
Przestrzeń robocza programu Adobe Photoshop służy przede wszystkim do tworzenia i edycji obrazów. Przestrzeń robocza zawiera
menu, różne narzędzia i palety do wyświetlania, edycji i dodawania elementów obrazów.

Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
Omówienie  przestrzeni roboczej
Dokumenty oraz pliki tworzymy i operujemy nimi przy pomocy różnych elementów takich, jak panele, paski i okna. Dowolny układ
tych elementów jest nazywany przestrzenią roboczą. Podczas pierwszego uruchamiania składnika Adobe Creative Suite, widoczne
są domyślne ustawienia przestrzeni roboczej, którą można dostosować do wykonywanych w niej zadań. Można na przykład utworzyć
jedną przestrzeń roboczą do edytowania, inną - do oglądania, zapisać je i przełączać się między nimi w trakcie pracy.

Domyślne ustawienia przestrzeni roboczej mogą być przywrócone w dowolnym momencie poprzez wybór domyślnej opcji w menu
Okno > Przestrzeń robocza.

Chociaż domyślne ustawienia przestrzeni roboczej obejmują programy Illustrator, InCopy, InDesign i Photoshop, można obsługiwać
poszczególne elementy mniej więcej w ten sam sposób w nich wszystkich. Domyślne ustawienia przestrzeni roboczej w programie
Photoshop są typowe:
• Pasek menu rozciągający się u góry ekranu organizuje system poleceń w menu.
• Panel Narzędzia (nazywany też Przybornikiem) zawiera narzędzia do tworzenia i edytowania obrazów, prac graficznych,

elementów strony i tak dalej. Narzędzia powiązane są zgrupowane w jednym miejscu.
• Panel sterowania (nazywany też paskiem opcji) wyświetla opcje dla aktualnie wybranego narzędzia. (W programie Flash nie

ma panelu sterowania.)
• Okno dokumentu (nazywane Stołem montażowym w programie Flash) wyświetla aktualnie używany plik.
• Panele (nazywane też paletami) pomagają w nadzorowaniu i dokonywaniu zmian tego, nad czym pracujesz. Na przykład, Oś

czasu w programie Flash czy panel Warstwy w programie Photoshop. Wyświetlanie niektórych paneli jest ustawiane domyślnie,
ale możliwe jest dodanie dowolnego panelu poprzez jego wybór z menu Okno. Wiele paneli posiada menu z opcjami typowymi
dla panelu. Panele mogą być grupowane, układane w stos lub dokowane.
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Domyślne ustawienia przestrzeni roboczej w programie Photoshop
A. Okno dokumentu B. Stacja dokowania paneli zwiniętych do postaci ikon C. Pasek tytułu panelu D. Pasek menu E. Pasek opcji F. Paleta
Narzędzia G. Przycisk Zwiń do ikon H. Trzy palety (panele) zgrupowane w pionową stację dokowania

Film przedstawiający przestrzeń roboczą, można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0187_pl.

Ukrywanie lub pokaż wszystkie panele
• (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele, łącznie z panelem Narzędzia i paskiem

opcji lub panelem Sterowanie, naciśnij Tab.
• (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele, łącznie z panelem Narzędzia i paskiem

opcji lub panelem sterowania, naciśnij klawisze Shift+Tab.

Możesz czasowo wyświetlić schowane w ten sposób panele poprzez przesunięcie kursora na krawędź okna aplikacji (Windows)
lub na krawędź monitora (Mac OS) i unoszenie go nad pojawiającym się paskiem.

• (Flash) Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele, naciśnij F4.
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Wyświetl opcje  menu panelu

1 Umieść kursor na ikonie menu panelu  w jego prawym górnym rogu i naciśnij przycisk myszy.

(Illust rator) Dopasuj jasność panelu

1 Przesuń suwak Jasność w Preferencjach interfejsu użytkownika. To sterowanie dotyczy wszystkich paneli, w tym panelu
Sterowanie.

Ponowna konfiguracja panelu Narzędzia

Można wyświetlić narzędzia w panelu Narzędzia w pojedynczej kolumnie lub jedno obok drugiego w dwóch kolumnach.

W programie InDesign, można także zmieniać sposób wyświetlania z pojedynczej kolumny na dwie kolumny poprzez ustawienie
odpowiedniej opcji w preferencjach Interfejsu.

1 Kliknij podwójną strzałkę na górze panelu Narzędzia.

Dostosowywanie przestrzeni roboczej
Aby stworzyć własną przestrzeń roboczą, przesuwaj panele (nazywane paletami w programie Photoshop i składnikach Adobe
Creative Suite 2) i obsługuj je.

Wąska niebieska strefa upuszczania wskazuje, że panel Kolor będzie dokowany sam na sobie powyżej grupy panelu Warstwy.
A. Pasek tytułowy B. Zakładka C. Strefa upuszczania

Można zapisać własne przestrzenie robocze i przełączać się między nimi.

W programie Photoshop, można zmienić rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji na pasku opcji, na paletach i w
podpowiedziach dotyczących narzędzi. Wybierz rozmiar z menu Rozmiar czcionki UI w Preferencjach ogólnych.

Uwaga:  Film przedstawiający dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie Illustrator można obejrzeć na
stronie www.adobe.com/go/vid0032_pl. Film przedstawiający dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign można
obejrzeć na stronie www.adobe.com/go/vid0065_pl.

Dokowanie i oddokowywanie paneli

Stacja dokowania to zbiór wyświetlanych razem, najczęściej pionowo, paneli lub grup paneli. Można zadokować i oddokować panele
poprzez przemieszczanie ich do i ze stacji dokowania.
Uwaga:  Dokowanie nie jest tym samym co składowanie. Stos jest to zbiór swobodnie się przemieszczających paneli lub grup paneli,
złączonych od góry do dołu..
• Aby zadokować panel, należy przeciągnąć go przy użyciu jego zakładki do stacji dokowania na górze, na dole lub pomiędzy

innymi panelami.
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• Aby zadokować grupę paneli, należy przeciągnąć je przy użyciu ich paska tytułu (jednolity pusty pasek powyżej zakładki) do
stacji dokowania.

• Aby usunąć panel lub grupę paneli, przeciągnij go poza stację dokowania przy użyciu zakładki lub paska tytułu. Można także
przeciągnąć go do innej stacji dokowania lub umożliwić mu swobodne przemieszczanie się.

Przeciąganie panelu Nawigator do nowej stacji dokowania, wskazanej przez niebieskie pionowe podświetlenie

Panel Nawigator we własnej stacji dokowania

Aby uniknąć zapełnienia przez panele całej przestrzeni w stacji dokowania, należy przeciągnąć dolną krawędź stacji dokowania
do góry. W ten sposób nie będzie ona stykać się z krawędzią przestrzeni roboczej.

Przesuń panele

W trakcie przesuwania paneli można zobaczyć podświetlone na niebiesko strefy upuszczania. Są to obszary, do których można
przesunąć panel. Można na przykład przesunąć panel do góry lub w dół w stacji dokowania, poprzez przeciągniecie go do wąskiej
niebieskiej strefy powyżej lub poniżej panelu. Jeśli przesuniesz go do obszaru, który nie jest strefą upuszczania, panel będzie się
swobodnie przemieszczał w przestrzeni roboczej.
• Aby przesunąć panel, należy przeciągnąć go przy pomocy jego zakładki.
• Aby przesunąć grupę paneli lub stos swobodnie przemieszczających się paneli, należy przeciągnąć je przy pomocy paska tytułu.
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Naciśnij Ctrl (Windows) lub Control (Mac OS) podczas przesuwania panelu, aby uchronić go od dokowania.

Dodaj i usuń stacje dokowania i panele
Jeśli usuniesz wszystkie panele ze stacji dokowania, stacja zniknie. Można stworzyć nowe stacje dokowania poprzez przesunięcie
paneli do strefy upuszczania, znajdującej się obok istniejących stacji dokowania lub na krawędziach przestrzeni roboczej.
• Aby usunąć panel, kliknij jego ikonę zamknięcia (X w górnym prawym rogu zakładki) lub usuń jego zaznaczenie w menu

Okno.
• Aby dodać panel, zaznacz go w menu Okno i zadokuj gdziekolwiek.

Obsługuj grupy paneli
• Aby przesunąć panel do grupy, przeciągnij jego zakładkę do podświetlonej strefy upuszczania na górze grupy.

Dodawanie panelu do grupy paneli

• Ponowne ułożenie paneli w grupie jest możliwe dzięki przeciągnięciu zakładek paneli na inne miejsce w grupie.
• Aby usunąć panel z grupy umożliwiając mu swobodne przemieszczanie się, należy przeciągnąć jego zakładkę poza grupę.
• Aby panel pojawił się na wierzchu swojej grupy, należy kliknąć na jego zakładce.
• Aby przesunąć zgrupowane panele razem, należy przeciągnąć ich pasek tytułu (powyżej zakładek).

Stos swobodnie przemieszczających się pane li

Kiedy przeciągasz panel poza jego stację dokowania i poza strefę upuszczania, zaczyna się on przemieszczać swobodnie, dzięki czemu
możliwe jest umieszczenie go w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej. Panele mogą także wtedy przemieszczać się swobodnie w
przestrzeni roboczej, gdy zostały po raz pierwszy zaznaczone w menu Okno. Można składować przemieszczające się swobodnie
panele oraz grupy paneli razem, tak by przemieszczały się jako jedna jednostka, jeśli przeciągniemy położony najwyżej pasek tytułu.
(Panele stanowiące część stacji dokowania nie mogą być składowane ani przemieszczane w ten sposób jako jednostka.)

Swobodnie przemieszczające się panele składowane na stosie

• Aby umieścić na stosie swobodnie przemieszczające się panele, przeciągaj je używając ich zakładek do strefy upuszczania
znajdującej się na dole innego panelu.

• Aby zmienić porządek składowania, przeciągnij panel do góry lub w dół używając jego zakładki.

Uwaga:  Upewnij się, że zwolniłeś zakładkę nad wąską strefą upuszczania znajdującą się pomiędzy panelami, a nie nad szeroką
strefą upuszczania znajdującą się w pasku tytułu.

• Aby usunąć panel lub grupę paneli ze stosu, tak by mógł się przemieszczać swobodnie, przeciągnij go poza stos używając jego
zakładki lub paska tytułu.
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Zmiana rozmiaru lub minimalizowanie  paneli
• Aby zmienić rozmiar panelu, przeciągnij którykolwiek z boków panelu lub okienko rozmiaru znajdujące się w prawym dolnym

rogu. Rozmiary niektórych paneli, np. panelu Kolor w programie Photoshop, nie mogą być zmieniane metodą przeciągania.
• Aby zmienić szerokość wszystkich paneli w stosie, przeciągnij uchwyt  w lewym górnym rogu stosu.

• Aby zminimalizować wielkość panelu, grupy paneli lub stosu paneli, kliknij przycisk Minimalizuj znajdujący się w jego pasku
tytułu.

Nawet jeśli panel jest zwinięty, nadal można otworzyć jego menu.

Przycisk Minimalizuj

Obsługuj pane le zwinięte do postaci ikon

Zwiń panele do postaci ikon, aby zredukować nieporządek w przestrzeni roboczej. (W niektórych przypadkach, panele są zwinięte
do postaci ikon w domyślnych ustawieniach przestrzeni roboczej.) Kliknij ikonę panelu w celu jego rozwinięcia. Można rozwinąć
jednocześnie jeden panel lub grupę paneli.

Panele zwinięte do postaci ikon
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Panele rozwinięte z postaci ikon

• Aby zwinąć lub rozwinąć wszystkie panele w stosie, kliknij podwójną strzałkę u góry stosu.
• Aby zmienić wielkość ikon panelu, tak by widzieć tylko ikony (a nie etykiety), przeciągnij uchwyt  znajdujący się u góry stosu,

w kierunku ikon aż do momentu zniknięcia tekstu. (Aby ponownie wyświetlić tekst ikony, przeciągnij uchwyt z powrotem.)
• Kliknij ikonę panelu aby ją rozwinąć.
• Aby zwinąć rozwinięty panel z powrotem do postaci ikony, kliknij jego zakładkę, jego ikonę lub podwójną strzałkę na pasku

tytułu panelu.

Jeśli wybierzesz opcję Auto-zwijanie paneli do ikon z preferencji Interfejs lub Opcje interfejsu użytkownika, rozwinięta ikona
panelu zwinie się automatycznie kiedy klikniesz poza nią.

• Aby dodać panel lub grupę paneli do stosu ikon, przeciągnij go używając zakładki lub paska tytułu. (Panele zwijają się
automatycznie do ikon, jeśli są dodane do stosu ikon.)

• Aby przesunąć ikonę panelu (grupę ikon paneli), przeciągnij pasek, który pojawia się nad ikoną. Ikony paneli można przeciągać
w górę i w dół stosu, do innych stosów (gdzie pojawiają się stylu panelu tego stosu) lub poza stos (gdzie pojawiają się jako
swobodnie przemieszczające się rozwinięte panele).

Zapisz, usuń i przełączaj się pomiędzy przestrzeniami roboczymi
Dzięki zapisaniu bieżącego rozmiaru i położenia paneli jako nazwanej przestrzeni roboczej, możliwe jest przywrócenie przestrzeni
roboczej, nawet jeśli przesunie się lub zamknie panel. Nazwy zapisanych przestrzeni roboczych pojawiają się w menu Okno >
Przestrzeń robocza.

W programie Photoshop, zapisana przestrzeń robocza może zawierać zbiór specyficznych skrótów klawiaturowych i zbiór menu.

Zapisz własną przest rzeń roboczą

1 Aby zapisać wybraną konfigurację przestrzeni roboczej, wykonaj jedną z następujących czynności:
• (Photoshop, Illustrator, InDesign) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zapisz przestrzeń roboczą.
• (Flash) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zapisz bieżące lub wybierz Zapisz bieżące z menu Przestrzeń

robocza w pasku Edytuj
• (Photoshop) Wybierz polecenie Zapisz przestrzeń roboczą z menu Przestrzeń robocza w pasku opcji.

2 Wpisz nazwę przestrzeni roboczej.

3 /(Photoshop) W obszarze przechwytywania zaznacz jedną lub więcej opcji:

Położenia palet Zapisuje bieżące położenia palet.

Skróty klawiaturowe Zapisuje bieżący zestaw skrótów klawiaturowych.

Menu Zapisuje bieżący zestaw menu.

4 Kliknij przycisk OK.
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Wyświetl lub  przełączaj między przest rzeniami roboczymi

Programy Flash, Illustrator, InDesign i Photoshop zawierają ustawienia predefiniowane przestrzeni roboczych, co ułatwia
wykonywanie niektórych zadań.
• Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza i zaznacz przestrzeń roboczą.
• (Photoshop) Wybierz przestrzeń roboczą z menu Przestrzeń robocza w pasku opcji.
• (Flash) Wybierz przestrzeń roboczą z menu Przestrzeń robocza w pasku Edytuj.

(InDesign i Photoshop) Z każdą przestrzenią roboczą można skojarzyć specjalny skrót klawiaturowy, który będzie przyspieszał
dostęp do niej.

Usuń własną p rzestrzeń roboczą
• (Illustrator) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zarządzaj przestrzeniami roboczymi, zaznacz przestrzeń roboczą,

a następnie kliknij ikonę Usuń.
• (InDesign) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Usuń przestrzeń roboczą, zaznacz przestrzeń roboczą, a następnie

kliknij ikonę Usuń.
• (Flash) Wybierz polecenie Zarządzaj z menu Przestrzeń robocza na pasku Edytuj, zaznacz przestrzeń roboczą, a następnie

kliknij ikonę Usuń. Alternatywnie, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zarządzaj, zaznacz przestrzeń roboczą, a
następnie kliknij Usuń.

• (Photoshop) Wybierz polecenie Usuń przestrzeń roboczą z menu Przestrzeń robocza w pasku opcji. Alternatywnie, wybierz
polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Usuń przestrzeń roboczą, zaznacz przestrzeń roboczą, a następnie kliknij Usuń.

(Photoshop) Rozpocznij p racę z paletami w ostatnio używanym położeniu lub położeniu domyślnym

Kiedy uruchamiasz program Photoshop, palety mogą pojawić się w oryginalnym, wybranym domyślnie położeniu albo tam, gdzie
ostatnio były używane.

1 W preferencjach Interfejsu:
• Aby można było uruchomić palety z miejsca, w którym były ostatnio używane, wybierz polecenie Pamiętaj położenie

palet.
• Aby można było uruchomić palety w ich domyślnym położeniu, wybierz polecenie Pamiętaj położenie palet.

Wyświetl lub  ukryj podpowiedzi
1 W preferencjach interfejsu zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Pokaż podpowiedzi narzędzi.

Uwaga:  W niektórych oknach dialogowych podpowiedzi nie są dostępne.

Adobe Bridge
Adobe® Bridge jest aplikacją między platformową dołączoną do pakietu Adobe® Creative Suite® 3, która ułatwia odnajdywanie,
organizowanie i przeglądanie zasobów potrzebnych do tworzenia zawartości przeznaczonej do drukowania, Internetu, a także
zawartości wideo i audio. Program Bridge można uruchomić z wybranego komponentu pakietu Creative Suite i użyć do
udostępniania zasobów Adobe, a także spoza grupy Adobe.

Program Adobe Bridge, umożliwia wykonywanie następujących zadań:
• Zarządzanie obrazami, materiałami filmowymi oraz plikami dźwiękowymi: Podglądy, przeszukiwanie, układanie i

opracowywanie plików w programie Bridge bez otwierania poszczególnych aplikacji. Istnieje też możliwość edycji metadanych
dla plików i stosowania programu Bridge do umieszczania plików w dokumentach, projektach i kompozycjach.

• Zarządzanie zdjęciami: Importowanie i edycja zdjęć z aparatu cyfrowego, grupowanie zdjęć w zestawy oraz otwieranie i
importowanie plików camera raw i edycja ich ustawień bez uruchamiania programu Photoshop. Istnieje też możliwość
wyszukiwania bibliotek i pobierania darmowych obrazów przy pomocy Kolekcji zdjęć Adobe.

• Praca z projektami zarządzanymi w Adobe Version Cue®.
• Wykonywanie zautomatyzowanych czynności takich jak polecenia sekwencji wsadowej.
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