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ELŐSZÓ
Tisztelt Olvasó!
A grafikus programok a képkezelés-és tárolás szempontjából két
csoportra oszthatók. A vektorgrafikus szoftverek az ábrázolás során
a képet alkotó alakzatokat matematikai egyenletekkel írják le, ebből
adódik az az előny, hogy az ilyen képek korlátlan mértékben nagyíthatók és kisebb helyet foglalnak el, hátrányuk, hogy fényképek kezelésére nem alkalmasak (bár ma már léteznek hibrid rendszerek
is). Ezzel szemben a rasztergrafikus kép pixelekből áll, és az állományok a kép minden egyes képpontjának színét és egyéb jellemzőit eltárolják. E tárolási és feldolgozási mód előnye, hogy minden
egyes képpont külön szerkeszthető, így fényképek feldolgozására,
retusálására kiválóan használható, hátránya viszont az, hogy ezek a
képek sokkal nagyobb lemezterületet foglalnak és a számítógép
memóriájának méretével szemben is igényesebbek, ugyanakkor az
ilyen képek minőségromlás nélkül csak korlátozottan nagyíthatók.
A rasztergrafikus programok közé tartozik az Adobe Systems
Incorporated (honlapja www.adobe.com) cég Photoshop nevű programja, amely egyfajta etalon a képfeldolgozással és grafikával foglalkozók körében. Ezzel a szoftverrel szinte mindenféle képfeldolgozással kapcsolatos probléma megoldható. A programban korábban
többféle újítás jelent meg, amelyet előbb vagy utóbb a konkurens
programok fejlesztői is átvettek. Ezek közé tartozik a rétegek kezelése (amikor a kép jellemző részeit különböző rétegekre helyezzük
és rétegenként módosítjuk), vagy a beépülők, azaz a „plugin”-ek
használata (ezek egy külön könyvtárban elhelyezkedő, esetleg más
fejlesztőtől származó, speciális funkciójú fájlok, külön programok,
amelyek betöltés után beépülnek a Photoshop program menürendszerébe).
A képek rétegenkénti kezelése azért előnyös, mert a rétegekre
helyezett objektumokat a kép más rétegeinek módosítása nélkül
változtathatjuk meg, tartalmukat önállóan mozgathatjuk. A rétegeket
Dr. Pétery Kristóf: Adobe Photoshop 6

ELŐSZÓ

15

átlátszóvá tehetjük, közöttük különféle csoportosítási és egyéb műveleteket végezhetünk, sorrendjüket másíthatjuk, rajtuk külön-külön
más grafikus szűrőt alkalmazhatunk stb.
A beépülők is szabvánnyá váltak, ezeket szintén használják más
retusáló programok. A legtöbbjük egyfajta grafikus szűrő, a szaknyelvi zsargonban „effekt”, de készültek, fájlátalakító, védjegykezelő
pluginek is. A grafikus szűrők a kép kijelölt részén vagy az aktuális
réteg tartalmán hajtanak végre valamilyen látványosak műveletet.
Ezeket a szűrőket néhány másik programban (például az Adobe
Illustrator, CorelDraw, Corel Photo-Paint szoftverekben) is használhatjuk.
A Photoshop a nyomdai előkészítés és képfeldolgozás legelterjedtebb programja. Külön érdekesség, hogy az 5.0-s változatot magyar nyelvre is lefordították. 2000-ben jelent meg a program 6.0-s
változata.
Ez a képszerkesztő program az egész világon szabvánnyá vált a
Macintosh és a PC platformon egyaránt. A program kezeli a CMYK
színmódot is, ezért jól használható a dokumentumok nyomdai előkészítésére is. A két platformon a program kezelése szinte teljesen
megegyezik, a néhány eltérésre az adott helyen felhívjuk a figyelmet. Az egyik különbség az eltérő könyvtárszerkezet, egy másik
eltérés a billentyűkombinációk használata. A PC-ken például a Ctrl
billentyű nyomva tartása szükséges egyes funkciók kiváltásához,
míg a Macintosh rendszereken ennek a Command ( ), illetve az
„Alma” billentyű felel meg.
A szoftver munkakörnyezete egyszerű, interaktív, a felhasználói
felületet mindenki könnyen átalakíthatja úgy, hogy a legjobban segítse a hatékony munkát.
Az ismeretlen szavakat, kifejezéseket többször megadtuk (általában első) előfordulásuk helyén, illetve a könyv függelékében bemutatott menüszerkezetes tárgymutatóban. A magyar kifejezéseknél
igyekeztünk következetesen alkalmazni a korábbi lokalizáció eredményeit is. A könyv terjedelme ugyanakkor korlátokat szabott, nem
„fordíthattuk le” a teljes programot, de reméljük így is hasznosan
forgatják majd a program felhasználói a könyvet, akár beszélik az
angol nyelvet, akár nem.
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Az itt leírtak megértéséhez és alkalmazásához különösebb számítástechnikai ismeretekre nincs szükség, elegendő a DOS operációs
rendszer, illetve a Macintosh OS, vagy Windows felhasználói környezet alapfokú ismerete.
A papír alapú – hagyományos – könyvek kezelési módja némiképpen módosul az elektronikus könyvet „forgatók” számára. Ez a
könyv az ingyenes Acrobat Reader 5.0 segítségével olvasható. Akinek nincs ilyen programja, az letöltheti többek közt a
www.adobe.com webhelyről is. Az ilyen típusú könyvek igen előnyös
tulajdonsága, hogy a képernyén megjeleníthető a tartalomjegyzék,
amelynek + ikonjaival jelölt csomópontjaiban alfejezeteket tartalmazó ágakat nyithatunk ki. A tartalomjegyzék bejegyzései ugyanakkor
ugróhivatkozásként szolgálnak. Ha egy fejezetre akarunk lépni, akkor elegendő a bal oldali ablakrészben megjelenített könyvjelző-lista
megfelelő részére kattintani. Sőt az ilyen könyvek teljes szövegében
kereshetünk.
Végezetül: bár könyvünk készítése során a megfelelő gondossággal igyekeztünk eljárni (beleértve a tartalmi pontosságot és a
mondanivalót tükröző formát), ez minden bizonnyal nem óvott meg
a tévedésektől. Kérem, fogadják megértéssel hibáimat.

Szentendre, 2002. április
Köszönettel
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1. FEJEZET

ISMERKEDÉS A
PROGRAMMAL
Az első fejezetben a képszerkesztő programnak azokat az alapszolgáltatásait írjuk le, amelyek ismerete feltétlenül szükséges a
program működtetéséhez. Itt ismertetjük a rendszer erőforrásigényét, a program telepítését és eltávolítását, a használathoz szükséges parancsok közül az alapvetőket (a megjelenítés, a fájlkezelés
és az egyszerű objektumok létrehozásának parancsait), valamint a
segítő és oktató rendszer alkalmazását, az on-line Internetes kapcsolatok elérését. Külön kitérünk a legújabb, 6.0-s változatban megjelent újdonságokra (ezt a részt a programmal most ismerkedők átugorhatják).
Az ismertetés további részében dokumentumnak, képnek, grafikának nevezzük a képszerkesztővel előállított, lemezen tárolt állományt. Ezek az állományok tartalmazhatnak bitképeket, vektoros
szövegeket és alakzatokat, alakzatátmeneteket, hatásokat, szimbólumokat, kitöltéseket stb. A leírásban a leütendő billentyűket keretezve jelöljük, például: Enter. Az egyszerre leütendő billentyűket,
vagyis billentyűkombinációkat a következőképpen jelöljük, például:
Ctrl+B, a funkcióbillentyűket F1..F12-vel jelöljük (a Macintosh
rendszereken a Ctrl billentyűnek a Command [ ], illetve az „Alma”
billentyű felel meg). Az egyes menük parancsaira menü/parancsnévvel hivatkozunk, például: File/New. A menüparancsok között
elérhető almenük jele: File/Automate Batch. A parancsokat vastag betűvel szedtük. Ugyanígy vastag betűvel jelöljük a párbeszédpaneleken előforduló nyomógombokat is, például: Cancel (mégse).

Dr. Pétery Kristóf: Adobe Photoshop 6
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A Photoshop 6.0 újdonságai
A következő részben összefoglaljuk a program előző, 5.5-ös változatához képest megváltozott és újdonságként megjelent legfontosabb elemeket, szolgáltatásokat. A kisebb változásokat a program
funkcionális ismertetésénél írjuk le. Aki most ismerkedik a
Photoshop programmal, az nyugodtan ugorja át ezt a részt és csak
a program alaposabb megismerését követően térjen ide vissza.

A kezelőfelület változásai
A menüsor alatt egy új áthelyezhető (más néven lebegő) ablak jelent meg, amely átvette a korábbi Options paletta szerepét (lásd az
1-1. ábrát).

1-1.

ábra

Az alapállapotban a bal oldalon megjelenő eszköztár bármelyik elemének kiválasztását követően e lebegőablak tartalma is megváltoDr. Pétery Kristóf: Adobe Photoshop 6
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zik, éspedig úgy, hogy a kijelölt funkció paraméterezését megoldhassuk, vagyis a kiadott parancs működését befolyásoló értékeket,
tulajdonságokat megadhassuk.
Az ábrán például egy színátmenetes kitöltés paraméterezésének
lehetőségei láthatók: választhatunk előre elkészített, lemezen tárolt
mintázatokból, megadhatjuk a színfutás irányát, átlátszóságát és
más tulajdonságait.

Megváltozott rétegkezelés
A rétegek kezelésére szolgáló palettán a legfontosabb rétegjellemzők egyetlen kattintással, jelölőnégyzet kapcsolásával állíthatók be.
A rétegekre helyezett objektumok hierarchikus struktúrába rendezve
jelennek meg (lásd az 1-2. ábrát).

1-2. ábra
Az összetartozó rétegeket készletekbe csoportosíthatjuk (set), az
így kialakított csoportokat a jobb kezelhetőség érdekében színkóDr. Pétery Kristóf: Adobe Photoshop 6
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dokkal láthatjuk el. Az egyes képelemeken végzett szűrők és hatások a rétegkezelő  ikonjaira kattintva részletesebben is megtekinthetők. A rétegek száma elméletileg immár nincs korlátozva.

Vektoralapú szövegkezelés
A bitképes szerkesztők egyik bosszantó tulajdonsága, hogy a beillesztett szövegeket később csak képpontonként lehet kioperálni a
képből, ami helyett általában érdemesebb a teljes munkát újra kezdeni. A Photoshop 5.0-ban már bevezették a szövegek vektoralapú
kezelését, vagyis a beillesztett szövegek egy szöveges rétegre kerültek és ezek a rajzelemek így később is kiválaszthatók maradtak.
Most a szöveges rajzelemeken – a szokásos szövegjellemző módosításokon túl – tizenegyféle vektoros torzítást alkalmazhatunk (lásd
az 1-3. ábrát).

1-3. ábra
Az így torzított, burkológörbébe foglalt szövegek továbbra is kiválaszthatók és szerkeszthetők maradnak.
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