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Delo z barvami 
V tem poglavju si bomo ogledali uporabo raznih orodij in ukazov za delo z barvami. 

Paleta Histogram 
V paleti Histogram je prikazan histogram slike. To je grafikon, ki ponazarja število točk 
glede na njihovo svetlost. Pri tem se lahko odločimo za prikaz svetlosti v posameznem 
barvnem kanalu ali pa za splošno svetlost slike. Na osnovi histograma hitro ocenimo, ali 
je npr. fotografija premalo ali preveč osvetljena. 

 

 Paleto Histogram prikažemo oz. skrijemo z ukazom Window  
Histogram. 

 

V seznamu Channel  se odločimo, ali želimo prikazati splošno svetlost točk v sliki 
(Luminosity), svetlost vseh barv hkrati (Colors) ali svetlost točk v posameznih barvnih 
kanalih (npr. Red, Green, Blue). V spodnjem delu palete so prikazane informacije o svetlosti slike. 

Svetlost in kontrast 
Manjše popravke svetlosti in kontrasta slike najhitreje opravimo z ukazom Image  
Adjustments  Brightness/Contrast. Obe lastnosti je moč določiti samo za celo sliko in ne 
posebej za svetla, nevtralna in temna področja, kot to omogočata ukaza Image  
Adjustments  Levels in Image  Adjustments  Curves. Prav tako ne moremo prilagajati 
svetlosti in kontrasta v posameznih kanalih, temveč le v sestavljeni sliki. 

1. Poženemo ukaz Image  Adjustments  Brightness/Contrast. Odpre se pogovorno okno Brightness/Contrast.  
2. Z drsnikom Brightness potemnimo (slika spodaj na sredini) ali osvetlimo sliko (slika spodaj desno).  

 

       
 

3. Z drsnikom Contrast zmanjšamo (slika spodaj levo) oz. povečamo kontrast (slika spodaj desno). 
4. Kliknemo na gumb OK in zapremo pogovorno okno. 

 

    
 

 Za samodejno prilagoditev kontrasta imamo na voljo gumb Auto in ukaz Image  Auto Contrast 

(Alt+Shift+Ctrl+L). 
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Orodje za osvetlitev 
Z orodjem za osvetlitev (angl. Dodge Tool) osvetlimo del slike, preko katerega povlečemo kazalec. 

 

 Orodje za osvetlitev najhitreje aktiviramo s pritiskom na tipko O. 

 

1. V okvirju z orodji izberemo orodje za osvetlitev. 
2. V vrstici Options določimo lastnosti orodja, kot so velikost in oblika. Izbira Exposure določa jakost orodja. V seznamu 

Range lahko omejimo področja v sliki, ki jih želimo osvetliti. Na voljo imamo temnejša (Shadows), nevtralna 
(Midtones) in svetlejša (Highlights) področja. 

3. Kliknemo in povlečemo kazalec prek dela slike, ki ga želimo osvetliti (slika spodaj desno). 

 

    

Orodje za potemnitev 
Z orodjem za potemnitev (angl. Burn Tool) potemnimo del slike, preko katerega povlečemo kazalec. 

 

 Orodje za potemnitev najhitreje aktiviramo s pritiskom na tipko O. 

 

1. V okvirju z orodji izberemo orodje za potemnitev. 
2. V vrstici Options določimo lastnosti orodja, kot so velikost in oblika. Izbira Exposure določa jakost orodja. V seznamu 

Range lahko omejimo področja v sliki, ki jih želimo potemniti. Na voljo imamo temnejša (Shadows), nevtralna 
(Midtones) in svetlejša (Highlights) področja. 

3. Kliknemo in povlečemo kazalec prek dela slike, ki ga želimo potemniti (slika spodaj desno). 
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Ukaz Levels 
Z ukazom Image  Adjustments  Levels opravljamo natančne nastavitve svetlosti 
in kontrasta, posebej v svetlih, temnih in nevtralnih delih slike. Vse spremembe se 
upoštevajo le v trenutno aktivni plasti. Po potrebi lahko pred uporabo ukaza 
označimo del slike, ki ga želimo spremeniti. 

1. Poženemo ukaz Image  Adjustments  Levels (Ctrl+L). Odpre se 
pogovorno okno Levels s histogramom, ki opisuje število točk glede na 
njihovo svetlost. Na levi so temnejše točke, na desni pa svetlejše. 
Histogram lahko prikažemo za sestavljeno sliko ali pa za posamezne 
kanale.  

2. Z drsniki Input Levels razširimo ali skrčimo področje, ki obsega vhodne 
vrednosti za svetlost vseh točk v sliki. S premikom oznake  v desno 
potemnimo temne dele slike in povečamo njen kontrast (slika spodaj na 
sredini). Ob pomiku oznake  v levo (slika spodaj desno) osvetlimo svetle dele slike in povečamo njen kontrast. Z 
oznako  spreminjamo svetlost nevtralnih področij slike. 

 

       
 

3. Z drsniki Output Levels vhodne vrednosti preslikamo v izhodne. Kontrast se zmanjša, slika pa se osvetli oz. potemni. S 
premikom oznake  v desno osvetlimo sliko (slika spodaj na sredini), s pomikom oznake  v levo pa jo potemnimo 
(slika spodaj desno).  
 

       
 

4. Kliknemo na gumb OK in zapremo pogovorno okno. 

 

 Z gumbom Auto ali ukazom Image  Auto Tone (Shift+Ctrl+L) samodejno prilagodimo najsvetlejše in 

najtemnejše točke v sliki. To je koristno predvsem takrat, kadar potrebujemo hitro in preprosto nastavitev. 

Pri tem se najsvetlejše točke preslikajo v belo, najtemnejše pa v črno barvo. 
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Ukaz Curves 
Z ukazom Image  Adjustments  Curves poljubno spreminjamo svetlost 
slike. V pogovornem oknu Curves so barve predstavljene s krivuljo: spodaj levo 
so temnejša, zgoraj desno svetlejša področja, na sredini pa nevtralna. Hkrati 
vidimo tudi histogram. Vse spremembe se upoštevajo le v trenutno aktivni 
plasti. Po potrebi lahko pred uporabo ukaza označimo del slike, ki ga želimo 
spremeniti. 

1. Poženemo ukaz Image  Adjustments  Curves. Odpre se 
pogovorno okno Curves s krivuljo in histogramom, ki opisuje število 
točk glede na njihovo svetlost. Na levi so temnejše točke, na desni 
pa svetlejše.  

2. Zapeljemo kazalec nad krivuljo, kliknemo in premaknemo točko na 
krivulji. S pomikom v levo navzgor sliko osvetlimo (slika spodaj na 
sredini), s pomikom v desno navzdol pa potemnimo (slika spodaj 
desno). 
 

 Ukaz najhitreje poženemo s kombinacijo tipk Ctrl+M. V seznamu Preset najdemo nekaj vnaprej 

pripravljenih nastavitev za korekcijo slike, ki jih lahko takoj uporabimo. Z gumbom Auto dosežemo 
samodejno prilagoditev svetlosti slike. 

 

       
 

3. Po potrebi lahko na krivulji premaknemo še več točk, dokler ne dosežemo ustrezne osvetlitve in kontrasta. 
4. Kliknemo na gumb OK. 

Prilagoditev svetlih in temnih področij 
 Z ukazom Image  Adjustments  Shadows/Highlights popravljamo slike, v katerih 
so temna področja pretemna in svetla presvetla. Svetlost namreč lahko določamo 
posebej v svetlejših, temnejših in nevtralnih delih slike. 

1. Poženemo ukaz Image  Adjustments  Shadows/Highlights. Odpre se 
pogovorno okno Shadows/Highlights.  

2. Zagrabimo in premaknemo drsnik Shadows v desno in tako osvetlimo 
pretemnjene dele slike (slika spodaj na sredini). 

3. Zagrabimo in premaknemo drsnik Highlights v desno in s tem potemnimo presvetljene dele slike (slika spodaj desno). 
4. Kliknemo na gumb OK. 
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Barvni odtenki in nasičenost 
Z ukazom Image  Adjustments  Hue/Saturation (Ctrl+U) prilagajamo barvne 
odtenke in nasičenost barv v sestavljeni sliki oz. v posameznih kanalih. Poleg 
tega lahko obarvamo sliko, tako da uporabimo povsem nove vrednosti barvnih 
odtenkov in nasičenosti, zadržimo pa obstoječe podatke o svetlosti slike, ki je 
lahko barvna ali v sivih odtenkih. Vse spremembe se upoštevajo le v trenutno 
aktivni plasti. Po potrebi lahko pred uporabo ukaza označimo del slike, ki ga 
želimo spremeniti.  

 

1. Poženemo ukaz Image  Adjustments  Hue/Saturation. Odpre se 
pogovorno okno Hue/Saturation. V spodnjem delu okna sta dva 
barvna trakova. Zgornji prikazuje začetne barve, spodnji pa vpliv 
nastavitev na barvne odtenke ob upoštevanju polne nasičenosti. 

2. Za spremembo barvnega odtenka zagrabimo in premaknemo oznako na drsniku Hue (slika spodaj na sredini). 
3. Z oznako na drsniku Saturation spremenimo nasičenost barv (slika spodaj desno), z oznako na drsniku Lightness pa 

svetlost.  
4. Kliknemo na gumb OK. 

 

       

Orodje za nasičenost barv 
Orodje za nasičenost barv (angl. Sponge Tool) je namenjeno prilagajanju nasičenosti barv. 

 

 Orodje za nasičenost barv najhitreje aktiviramo s tipko O. 

 

1. V okvirju z orodji izberemo orodje za nasičenost barv. 
2. V vrstici Options določimo lastnosti orodja, kot sta velikost in oblika. V seznamu Mode se odločimo, ali bi radi 

nasičenost povečali (Saturate) ali zmanjšali (Desaturate). Izbira Flow določa jakost orodja. 
3. Kliknemo in povlečemo kazalec prek tistega dela slike, kjer bi radi spremenili nasičenost barv. 
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Barvno ravnotežje 
Z ukazom Image  Adjustments  Color Balance (Ctrl+B) prilagajamo barvno ravnotežje v sliki med primarnimi (rdeča, zelena, 
modra) in sekundarnimi (cianovo modra, magenta vijolična in rumena) barvami. Vse spremembe se upoštevajo le v trenutno 
aktivni plasti. Po potrebi lahko pred uporabo ukaza označimo del slike, ki ga želimo spremeniti. 

 

1. Poženemo ukaz Image  Adjustments  Color Balance. Odpre se 
pogovorno okno Color Balance. Na voljo imamo tri drsnike za 
določanje ravnotežja med primarnimi in sekundarnimi barvami: 
Cyan/Red, Magenta/Green in Yellow/Blue. 

2. Zagrabimo oznako na ustreznem drsniku in spremenimo barvno 
ravnotežje. Toplejše barve dobimo, če povlečemo drsnik proti rdeči 
(Red) oz. vijolični (Magenta), hladnejše pa pri modri (Blue) oz. cianovo 
modri (Cyan). 

3. Kliknemo na gumb OK. 

Odprava barvne nasičenosti 
Z ukazom Image  Adjustments  Desaturate (Shift+Ctrl+U) odpravimo nasičenost vseh barv v sliki, tako da je slika videti, kot 
bi bila v sivinah, čeprav je v resnici še vedno v barvnem modelu RGB, CMYK ali Lab. 

Izdelava negativa slike 
Z ukazom Image  Adjustments  Invert (Ctrl+I) ustvarimo negativ slike. Svetlost vsake točke v posameznem kanalu se 
spremeni, tako da se od 256 odšteje njena trenutna svetlost. Zgled: če je začetna svetlost neke točke enaka 0, postane zdaj 
enaka 256, če pa je bila doslej 256, je poslej 0. Svetla področja torej postanejo temna, temna postanejo svetla, najmanj pa se 
spremenijo nevtralna področja, pri katerih je svetlost okoli 128 (50%). Pri delu z barvno sliko moramo seveda ta izračun 
upoštevati v vseh kanalih. 

 

    

Prerazporeditev svetlosti 
Z ukazom Image  Adjustments  Equalize prerazporedimo svetlost točk v sliki, tako da enakomerneje pokrijemo celotno 
območje svetlosti, od najnižjih do najvišjih vrednosti. Program v sliki najprej poišče vrednosti najsvetlejše in najtemnejše točke, 
nato pa razporedi vse točke, tako da najsvetlejše spremeni v belo, najtemnejše v črno barvo, vse vmesne pa enakomerno med 
črno in belo. Ukaz je koristen predvsem takrat, kadar je skenirana slika temnejša od originalne in jo želimo nekoliko osvetliti.  
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Ukaz Threshold 
Z ukazom Image  Adjustments  Threshold pretvorimo sliko v sivinah ali barvno sliko v visokokontrastno črno-belo sliko. Pri 
tem v pogovornem oknu Threshold samo določimo prag (okence Threshold Level). Vse točke, ki so svetlejše od praga, 
postanejo bele, vse temnejše pa črne.  

 

       

Ukaz Vibrance 
Z ukazom Image  Adjustments  Vibrance lahko poudarimo barve v sliki, ki so pri skeniranju včasih premalo intenzivne.  

1. Poženemo ukaz Image  Adjustments  Vibrance. Odpre se pogovorno okno Vibrance.  
2. Zagrabimo in povlečemo drsnik Vibrance in s tem prilagodimo jakost tistih barv v sliki, ki so manj intenzivne. 
3. Zagrabimo in povlečemo drsnik Saturation, s čimer spremenimo nasičenost vseh barv v sliki. 
4. Kliknemo na gumb OK. 

 

       

Ukaz Variations 
Ukaz Image  Adjustments  Variations omogoča, da v sliki preprosto prilagodimo barvno ravnotežje, kontrast in nasičenost 
barv. Zelo koristen je predvsem takrat, kadar ne potrebujemo natančnejših barvnih popravkov. Vse spremembe se upoštevajo 
le v trenutno aktivni plasti. Po potrebi lahko pred uporabo ukaza označimo del slike, ki ga želimo spremeniti. 

1. Poženemo ukaz Image  Adjustments  Variations. Odpre se pogovorno okno Variations. Na vrhu sta začetna 
(Original) in trenutna (Current Pick) slika, ki sta na začetku enaki.  
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2. Odločimo se, ali želimo spreminjati temna (Shadows), nevtralna (Midtones), svetla (Highlights) področja slike ali 
nasičenost barv (Saturation).  

3. Zagrabimo drsnik in ga povlečemo v levo ali desno, da določimo velikost sprememb. 
4. S klikom izberemo popravljeno sliko, ki je lahko svetlejša (Lighter) ali temnejša (Darker) oz. ima poudarjene določene 

barvne odtenke.  
5. Kliknemo na gumb OK. 

Ukaz Exposure 
Z ukazom Image  Adjustments  Exposure popravimo sliko, ki je preveč ali premalo 
osvetljena.  

1. Poženemo ukaz Image  Adjustments  Exposure. Odpre se pogovorno 
okno Exposure.  

2. Zagrabimo in povlečemo drsnik Exposure in tako prilagodimo svetle dele 
slike. 

3. Zagrabimo in povlečemo drsnik Offset, s čimer spremenimo temne dele slike. 
4. Zagrabimo in povlečemo drsnik Gamma, s čimer popravimo nevtralne dele slike. 
5. Kliknemo na gumb OK. 

 

Orodje za zameglitev 
Orodje za zameglitev (angl. Blur Tool) zamegli del slike, prek katerega povlečemo kazalec.  

1. V okvirju z orodji izberemo orodje za zameglitev. 
2. V vrstici Options določimo lastnosti orodja, kot so velikost in oblika. Izbira Strength je povezana z učinkom orodja. Če 

potrdimo možnost Sample All Layers, se zapolnijo točke v vseh vidnih plasteh, v nasprotnem pa le tiste v aktivni 
plasti. 

3. Kliknemo in povlečemo prek dela slike, ki ga želimo zamegliti. 
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Orodje za ostrenje 
Z orodjem za ostrenje (angl. Sharpen Tool) izostrimo del slike, prek katerega povlečemo kazalec. 

1. V okvirju z orodji izberemo orodje za ostrenje. 
2. V vrstici Options določimo lastnosti orodja, kot so velikost in oblika. Izbira Strength določa jakost orodja. Če potrdimo 

možnost Sample All Layers, se zapolnijo točke v vseh vidnih plasteh, v nasprotnem pa le tiste v aktivni plasti. 
3. Kliknemo in povlečemo prek dela slike, ki ga želimo izostriti. 

 

    

Orodje za razmazovanje 
Orodje za razmazovanje (angl. Smudge Tool) je namenjeno razmazovanju slike. Njegov učinek je podoben, kot bi s prstom 
razmazovali svežo barvo po platnu. Orodje torej vzorči barvo na mestu, kjer smo kliknili in jo razmaže v smeri, kamor 
povlečemo kazalec. 

1. V okvirju z orodji izberemo orodje za razmazovanje. 
2. V vrstici Options določimo lastnosti orodja, kot so velikost in oblika. Izbira Strength določa jakost orodja. Če potrdimo 

možnost Sample All Layers, se zapolnijo točke v vseh vidnih plasteh, v nasprotnem pa le tiste v aktivni plasti. Ob 
potrjeni izbiri Finger Painting se na začetku vsake poteze uporabi aktivna barva (slika spodaj desno), v nasprotnem pa 
barva pod kazalcem (slika spodaj na sredini). 

3. Kliknemo in povlečemo prek dela slike, ki ga želimo izostriti. 

 

        


