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Adobe Photoshop-Obróbka na potrzeby publikacji
Szkolenie skierowane do:
osób, które chcą poznać możliwości obróbki grafiki w programie Adobe Photoshop. Szkolenie zawiera wiele
praktycznych porad związanych z obróbką cyfrową fotografii, tworzeniem projektów graficznych oraz
optymalizacją grafiki pod kątem wykorzystania jej w Internecie.

Tematy zajęć:
Dzień 1
1. Informacje ogólne na temat grafiki komputerowej, definicje, przykłady zastosowań (9:00 – 10:15)
2. Poruszanie się po programie Adobe Photoshop
 Znaczenie pierwszego kontaktu (10:30 – 12:00)
 menu
 paski narzędzi (12:45 – 14:15)
 palety.
3. Korekcja kolorów i treści obrazka (14:15 – 16:00)
 histogram - poziomy, balans bieli, jasność, kontrast
 wyostrzanie, rozmywanie, usuwanie skaz
 krzywa gamma - korekcja kanałów.
Dzień 2
4. Obsługa podstawowych narzędzi rysunkowych oraz narzędzi edycyjnych (9:00 – 10:15)
5. Praca na warstwach:
 tworzenie, edycja i porządkowanie warstw (10:30 – 12:00)
 warstwy specjalne - korekcja
 organizacja warstw w zestawach (12:45 – 14:15)
 efekty warstw.
6. Praca z tekstem: (14:30 – 16:00)
 paleta czcionka i paragraf
 nakładanie efektów na tekst.
Dzień 3
7. Maskowanie i selekcja:
 tryby nakładania maski (9:00 – 10:30)
 narzędzie selekcji (10:45 – 12:00)
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edycja selekcji.

8. Skalowanie i kadrowanie (12:45 -14:15)
9. Kompresja - standardy, optymalizacja pod kątem wielkości pliku (14:30 – 16:00)

Metody szkolenia:
 Wykład + warsztaty
Czas trwania:
3 dni
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