
Аdobe PHOTOSHOP 
- вежба 8 - 

lРезолуција и величина слике
lАлати за трансформацију (Transform i Free transform)
lАлати за ретуш слика
lРежими за претапање лејера (Blending modes)
lРад са текстом и ефекти на тексту



Резолуција и величина слике
Резолуција одређује величину пиксела у слици. Јединица у којој се резолуција најчешће 

изражава је DPI (dots per inch) и представља број пиксела по инчу (1инч=2.54цм) . За документе који су 
намењени за колор штампу најчешће се користи резолуција 300DPI(тј. 300 пиксела по инчу) зато што при 
тој резолуцији људско око не разазнаје одштампане тачкице, већ слику види у континуалним тоновима.

Резолуција и величина слике се одређује приликом отварања новог документа, а може се мењати 
и накнадно. Команде за промену резолуције и величине слике су: Глевни мени/Image/Image size, Canvas 
size, Rotate Canvas, и алат Crop који се налази у тулбару.

Rotate Canvas - на располагању су могућности:

Image size се може искористити на неколико начина:
1. Промена резолуције слике, при чему се димензије слике не мењају. У менију Image size чекирајте 
Resample image i Constrain Propotrions. Упишоте нову вредност за резолуцију (Resolution)

2. Промена димензија (сразмерно ширина и висина) - чекирајте Resample image i Constrain Propotrions, и 
унесите нову вердност за једну од димензија докунента, Друга димензија ће се аутоматски променити.
3. Несразмерна промена димензија - чекирајте Resample image, тиме ширина и висина постају 
независне.
За 1,2 и 3 долази до промене броја пиксела у слици, а алгоритам интерполације нових пиксела се 
одређује у прозору Resample image (Bicubic jе стандардно подешено).
4. Ако искључимо Resample Image, димензије слике и резолуција су међусобно повезани тј. ако се 
смањује резолуција - повећавају се димензије слике и обрнито. Тада број пиксела у слици остаје исти.

Резолуција слике се неможе неограничено повећавати, јер слика интерполацијом постаје 
замућена.

Canvas Size - служи за проширивање димензија документа. Аnchor - једно од девет поља се може 
означити и смер стрелица у осталим пољима показије на коју страну ће се документ проширити.

оРотација за 180
о  Ротација за 90 у правцу казаљке на сату
о Ротација за 90 у правцу супротном од казаљке на сату

Ротација произвољни угао

Огледалски одраз - хорузонтално
Огледалски одраз - вертикално
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Crop Tool - служи за сечење, проширивање,  ротацију и промену резолуције (замењује команде Image 
size, Canvas Size i Rotate Canvas)

1. Исецање дела документа - ако желимо само да одбацимо вишкове слике (тј само да прекадрирамо 
слику) у линији параметра Crop Tool-a, нећемо ништа уписати. Селектујемо Crop Tool-ом жељени кадар 
и са тастером Enter потврђујемо извршење команде. У случају да желимо да одустанемо од сечења - 
кликнемо на тулбар (билогде) и тиме прекидамо команду Crop.
2. Исецање дела документа тако да исечени део буде одређених димензија и резолуције - У менију 
параметара Crop Tool-a упишемо задате димензије и резолуцију. Такође може да се упише и само неки од 
та три податка.

Алати за трансформацију (Transform i Free transform)
Ови алати служе за:  повећавање/смањивање, ротацију,  дисторзију и и друге трансформације 

селектованог дела слике. 
1. Направите селекцију дела слике који желите да трансформишете
2. Примените команду Edit/Free Transform (пречица: CtrlT)
3. Померањем ручица вршите жељену трансформацију: Када је курсор у близини одређене ручице, он 
мења изглед, зависно од тога која се трансформација може извести са том ручицом. Начин рада је сасвим 
исти као у Corel Draw-у. Сразмерно повећавање/смањивање  се остварује када држите тастер Shift док 
вучете ручицу. Дисторзија се остварује када држите тастер Ctrl док вучете неку од ручица у ћошковима.
4. Команду извршавате притиском на тастер Enter, a команду поништавате кликнувши  на Тулбар 
(билогде).

Команда Edit/Трансформ даје избор појединачних трансформација:

Повећавање/смањивање
(Shift)

Ротација
(центар ротације се може померати)

Дисторзија
(Ctrl)
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Алати за ретуш слика

Opacity- провидност тј. притисак четкице
Alined - када је чекирано - положај прве четкице у односу на другу је фиксиран и током цртања се на исти 
начин померају; када је искључено - прва четкица се са сваком новим потезом враћа на првобитно задату 
тачку.
Sample All Layers - када цртамо у новом празном лејеру мора бити укључено јер омогућује да прва 
четкица узима узорак слике из свих лејера.
Healing Brush Tool - овај алат као Печат преноси текстуру, а оставља локалну боју, осветљење и 
транспаренцију неизмењену.
Spot Healing Brush - служи за корикцију неправилности, мрља исл. на фотографији
Patch tool - служи за поправку већих површина, заокружите оштећено место, затим кликнете на ту 
закрпу и пренесете је на место одакле ће се узети текстура којом ће се оштећено место покрити.

Печат

Печат (Clone Stamp Tool) је најважнији алат за ретуширање. 
Он користи истовремено 2 четкице. Прва четкица је сонда 
која скенира садржај пиксела изнад којих се налази, а друга 
четкица боји место где се налази на тај начин. Тако се део 
слике као печатом преноси са једног на друго место. 
Када смо узели Печат, треба да одредимо почетни положај 
прве четкице - држећи притиснут тастер ALT кликнемо 
левим тастером. Затим преносимо курсор на место које треба 
изменити Печатом и почињемо да цртамо (левим тастером 
активирамо другу четкицу). Приликом цртања положај прве 
четкице је приказан крстићем, а положајдруге четкице је 
приказан кругом.

Healing Brush Tool

Spot Healing Brush Tool

Patch Tool
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Режими за претапање лејера (Blending modes)
Лејери имају особину провидности. Провидност лејера се контролише помоћу клизача Opacity. 

Начин мешања боја из једног лејера са бојама из лејера испод њега конлише се преко Режима за 
претапање (Blending modes).

Провидност лејера - Opacity
(кликом на стрелицу 
појављујесе клизач)

Режими за претапање лејера

Изглед лејера без режима претапања (normal)  

Изглед слике када је на горњи лејер примењен неки од режима претапања:
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Режими за претапање се користе и код алата за цртање и ретуш, укључују се у менију параметара алата: 

Рад са текстом и ефекти на тексту
Текст ес исписује Теxt Tool-ом (         у тулбару). У менију параметара можете подешавати:

Текстови се чувају у тзв. Text лејерима. Текстови су векторски објекти који повећавањем не губе 
на квалитету. Могу се претворити у битмапиране слике са командом Главни мени/Rasterize/Type, тиме се 
Text лејер претвара у обичан лејер.

Ефекти на тексту (а исто важи и за обичне лејере) се додају са: Главни мени/Layer/Layer 
style/Blending options. Tako се отвара плутајући мени Layer style, oдакле се могу применити и 
комбиновати разни  ефекти. Табела готових стилова се налази у плутајућем менију Styles, они се могу 
применити и прерадити преко менија Layer Style. Layer Style мени се може отворити и преко Layers 
менија, двокликом на ознаку       која  означава да је лејеру додат одређени стил.

Стилови се могу копирати са једног лејера на други: десним тастером кликните на на ознаку за 
стил лејера, тиме се отвара падајући мени, и у њему одаберите Copy Layer Style, a затим у следећем лејеру 
на исти начин примените Paste Layer Style. Нови стилови се могу чувати у менију Styles, или се могу 
отварати и користити библиотеке стилова које стижу уз програм.

Хоризонталан текст/
вертикалан текст

Фонт
Тип антиалијаса

Величина фонта Поравнавање
текста

Боја
текста

Дисторзије

Отварање плутајућиг менија
Character i Paragraph
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Вежба 1 -Прављење узорка текстуре
 Од узорка слике - кора дрвета, направите текстуру.

Од произвољне фотографије може се направити текстура која ће се понављати без видљивих 
шавова, на следећи начин.
lОтворите слику kora drveta.jpg .Позадински лејер претворите у обичан лејер и померите га мало - доле 
десно .
lИскопирајте тај лејер још 3 пута и копије померите тачно да попуне слободан простор горе и лево.

lПомешајте све лејрте са Flatten image
lАлатима за ретуш (Clone stamp, Patch...) уклоните шавове (ивичне пикселе немојте мењати)

lНаправљену слику сачувајте као текстуру (Pattern): Edit/Define Pattern
lОтворите нови документ и примените Еdit/Fill(Use Pattern-Kora drveta.jpg)

Вежба 2 - Спајање делова слике, поравнавање и кадрирање слике
Треба спојити делове фотографисане слике, затим је поравнати, кадрирати и додати оштећене 

делове,  и на крају подесити величину слике на 500х700px, и резолуцију на 300DPI.
1. Отворите обе слике (s1.jpg, s2.jpg), следеће кораке урадите на обе слике:

-Background layer претворите у обичан лејер.
-Поставите Гајд линије
-Командом Free transform поравнајте ивице књиге са гајдовима (за дисторзију држите тастер Ctrl)

2. На слику s1.jpg примените команду Image/Canvas Size, и проширите подлогу слике на доле
3. Пребаците s2.jpg у s1.jpg и командом Free Transform подесите да се слике настављају

1. 2. 3.
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4. Спојите лејере командом Merge Visible
5. Исеците вишкове командом Crop
6. Алатима за ретуш поправите оштећена места
7. Командом Image size подесите величину и резолуцију слике (500x700px, 300DPI)  

Вежба 3 - Ефекти на тексту - стакло
l Направите нови документ, притисните тастер D, да вратите активну и позадинску боју на црно и бело.
l Напишите текст (48pt, ArialBlack): EFEKTI NA TEKSTU - STAKLO  
l Десним тастером кликните на назив Текст лејера менију Layers,  отворите Blending options и 
примените ефекте: 

lФино подесите параметре и боје тако да се најбоље уклапа са такстом
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Вежба 3 - Ефекти на тексту - Злато
l Направите нови документ, притисните тастер D, да вратите активну и позадинску боју на црно и бело.
l Напишите текст (98pt, New Times Roman, Bold): EFEKTI NA TEKSTU - ZLATO 
l Десним тастером кликните на назив Текст лејера менију Layers,  отворите Blending options и 
примените ефекте: 

433902 f6ff00

ec8909

171611
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Вежба 4 - Једна примена Режима за претапање слика

 

1. Отворите нови документ (300х300px), са background лејером црне боје
2. Задајте команду Filter/Render/ Lens Flare(50-300mm zoom) и поставите 3пута  Lens Flare ефекат 
насумично, на различитим местима
3. Затим задајте командуFilter / Sketch / Chrome (detail : 10 Smoothness : 10) 
4. Filter > Distort > Wave , параметре подесите произвољно
5. Отворите нови лејер, обојите га у црно и поновите кораке 2,3,4, само са различитим положајем Lens 
Flare, на случајан начин, а затим све то поновите по трећи пут, тако да имате три лејера са апстрактним 
шарама.
6. За све лејере подесите режим претапања на Lighten (u Layers meniju)
7. Направите нови лејер, поставите режим претапања на Soft light,  фарбајте четкицом (Brush) бојом по 
својој жељи 

Домаћи задатак
Направите билборд, слободна тема. Формат 800х600px.
Алтернативно - нађите на Интернету Photoshop tutorial и урадите један пример у коме се користи 
претапање лејера.
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