
Jak przygotować pliki do druku ?
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Edycja  plików  graficznych str.1

Przygotowanie plików z aparatu cy-
frowego lub skanera do wydrukowania lub 
naświetlenia w laboratorium może być nie 
lada trudnością. Wiedza taka to pewien zasób 
informacji niezbędny do samodzielnej edycji 
obrazków. Nie jest to nadzwyczaj trudne, ale 
wymaga znajomości podstaw grafiki kompu-
terowej. 

Po pierwsze potrzebny jest komputer z 
zainstalowanym programem graficznym. Jest 
wiele aplikacji, które mogą się do tego  przy-
dać: ADOBE PHOTOSHOP, COREL PHOTOPA-
INT, PAINT SHOP PRO, GIMP - to najpopu-
larniejsze i stosunkowo łatwo dostepne. Są 
wśród nich zaawansowane i bardzo drogie 
(ADOBE PHOTOSHOP CS 3) i tanie, wręcz 
darmowe: GIMP, ADOBE PHOTOSHOP Limi-
ted edition dodawany często do nowych ska-
nerów.

W niniejszym ćwiczeniu posłużę się apli-
kacją ADOBE PHOTOSHOP CS 3. 

JAK ZACZĄĆ ?

- Żeby  cokolwiek  zrobić trzeba otworzyć 
dokument, obrazek, który  chcemy przygo-
tować.                                                              

   W większości programów służy do tego 
skrót  klawiaturowy ctrl+o. 
- kolejny krok to ustalenie rozdzielczości 
dokumentu - do druku konieczne jest 
300 dpi

Poniżej dwie ilustracje tej operacji   

STUDIO FOTOGRAFII CYFROWEJ FDI
ANNA PAWŁOWSKA

ul. ŻEROMSKIEGO 35
50-321 WROCŁAW

tel: 71 322-33-19 fax :  71 322-77-51
www.frontierolech.plFOTOPORADNIK KLIENTÓW

- proszę z menu „obraz” wybrać „rozmiar 
obrazu” - wyświetli się taki ekran. Roz-
dzielczość dokumentu może wynosić wię-
cej lub mniej pikseli na cal - tutaj: 72 piks   

- następnie odhaczyć zakładki „skaluj 
style” oraz „... ponowne próbkowanie...” i 
wpisać w polu rozdzielczość „300 piks/cal” 
UWAGA! istotne jest aby było ... na cal a nie 
..na cm   



Kadrowanie
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Edycja  plików  graficznych str.2

Na poprzedniej stronie podjęlismy 
najprostsze działanie. Wielkość pliku nie 
zmieniła się a tylko jego rozdzielczość. 
Daje nam to możliwość sprawdzenia - 
jaka jest rzeczywista, możliwa wielkość 
dokumentu w stosunku do podtrzeb wy-
druku.

Teraz zajmiemy się o wiele trudniejszą 
techniką, ale dającą nieporównanie więk-
sze możliwości - to K A D R O W A N I E

Kad r owan i e 
da nam możliwość 
utworzenia doku-
mentu o dowol-
nych wymiarach 
tak, aby wydruko-
wany bądź naświe-
tlony na papierze 
fo togra f i cznym 
zachował pożąda-
ne wymiary. 

K o n k r e t n e 
wymiary odbi-
tek dostępne 
są na naszych 
stronach www 
w dziale oferta/ 
formaty zdjęć.  
     Wpisujemy 
parametry 15 cm oraz  10 cm i 300 piks/
cal - poniżej widoczny wpis w odpo-
wiednich polach

Następnym krokiem jest ustalenie ka-
dru. Istotne jest to, że kadrowane w ten 
sposób dokumenty zmieniają - w efekcie 
swą fizyczną wielkość. Jakość może się 
zatem pogorszyć lub polepszyć. Skutek 
widoczny będzie po zatwierdzeniu ka-
drowania klawiszem Enter lub prawym 
klawiszem myszki. Skutek kadrowania 
może wyglądać tak:

 

Warto pamiętać, że w momencie kadrowa-
nia można także dowolnie obracać ramkę 
kadru. Uwaga! Zapisanie zmian kadru w 
oryginalnym pliku bezpowrotnie zmie-
nia jego własności. Zmiany zatem warto 
przeprowadzać na kopii pliku!!!

Życzę udanych prób i dobrej zabawy.

Darek Pawłowski 
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