
Adobe Photoshop vaizdų 

redaktorius – įrankiai darbui su 

rastriniais vaizdais



Įrankių paletė
Photoshop įrankiai matomi įrankių paletėje (Window→Tools) Jau susipažinome

su paprasčiausiais – išrinkimo įrankiais, kurie naudojami pažymėti darbinei

vaizdo sričiai. Vienas mygtukas paletėje gali atitikti vieną įrankį, tačiau dažniau yra

išskleidžiamas į tos grupės įrankių rinkinį. Tokiu atveju jo apatiniame dešiniajame

kampe yra trikampėlis.

Daugelis įrankių turi papildomus nustatymus, kurie matomi pasirinkus įrankį po

viršutiniu meniu esančiame lauke.

Aktyvus įrankis

Įrankio nustatymai

Išsamią informaciją apie bet kurį įrankį ir jo nustatymus galima rasti nuvedus ant 

jo pelės žymeklį ir paspaudus F1 (pagalbos) klavišą.



Pagrindiniai Photoshop įrankiai

Spalvos pasirinkimo įrankis

Išrinkimo įrankiai Perstūmimo įrankis

Darbinė (Foreground) 

spalva

Fono (Background) 

spalva

Apkirpimo įrankis

Išrinkimo pagal spalvą įrankis

Pjaustymo įrankiai

Korektoriai

Klonavimo įrankiai

Trintukai
Fokusavimo ir 

suliejimo įrankiai

Objektų išrinkimo 

įrankiai

Braižymo įrankiai

Anotacijos

Navigacijos įrankis

Teptukai

“Istorijos” teptukai

Užliejimo įrankiai

Tonavimo ir kontrasto įrankiai

Teksto įrankiai

Geometrinių formų braižymo įrankiai

Didinimo / mažinimo įrankiai

Spalvų reikšmė:

Valdymo įrankiai

Rastrinio vaizdo redagavimo įrankiai

Vektorinio vaizdo redagavimo įrankiai



Spalvos pasirinkimo įrankis

Spalvos pasirinkimo įrankis naudojamas nustatyti darbinei (Foreground)

spalvai. Darbinę spalvą naudoja visi grafiniai (piešimo, braižymo) įrankiai, ja

galima užlieti nurodytas sritis.

Spalva pasirenkama vienu iš 2 būdų

a) Įrankiu parodžius turimo vaizdo pikselį 

b) Du kartus spustelėjus pele ant darbinės 

spalvos langelio pagrindinėje įrankių 

juostoje.



Apkirpimo ir perstūmimo įrankiai

Apkirpimo (Crop) ir perstūmimo (Move) įrankiai yra labai paprasti.

Move įrankiu galima perkelti pažymėtą 

vaizdo sritį.

Crop įrankiu pažymėjus stačiakampį ir 

paspaudus Enter klavišą ar du kartus 

spustelėjus pele, vaizdo sritis apkarpoma 

taip, kad lieka tik pažymėtas stačiakampis. 

“Permatomas” fonas



Išrinkimo pagal spalvą įrankis

Spalvos išrinkimo įrankis (“magiška lazdelė”) naudojama išrinkti vienos spalvos

plotui neapvedžiojant kontūro.

Įrankiui galima nurodyti spalvos toleranciją – tai reiškia, kad bus išrenkama ne tik 

parodyta spalva, bet į atitinkamą intervalą patenkančios – “panašios” spalvos. 

Visiems išrinkimo įrankiams galima nustatyti, kaip bus pasielgta su prieš tai jau 

išrinkta sritimi:

Svarbu: Šis įrankis netinka Bitmap vaizdams. Norint jį naudoti, reikia pasirinkti 

RGB ar CMYK modelį.

Panaikinti buvusį

išrinkimą
Pridėti prie buvusio

Išrinkimo (=Shift klavišas)

Atimti iš buvusio

Išrinkimo (=Alt klavišas)

Paimti sankirtą su

buvusiu išrinkimu



Kiti valdymo įrankiai
Šie du įrankiai skirti vaizdo peržiūrai – didinimui/mažinimui ir “stumdymui” vaizdo,

kuris yra išdidintas tiek, kad visas netelpa į langą.

Vaizdas, išdidintas tiek, kad 

matytųsi atskiri pikseliai

Didinimo įrankis Mažinimo įrankis

Vaizdo mastelis



Rastrinio vaizdo redagavimo įrankiai

Pagrindiniai įrankiai darbui su rastriniais vaizdais yra:

Piešimo įrankiai

Vaizdo klonavimo įrankis

Tonavimo ir sodrumo įrankiai

Fokusavimo ir suliejimo įrankiai



Piešimo įrankiai

Piešimo įrankiai – tai priemonės sukurti naujam vaizdui, keičiant pikselių spalvą.

Tai teptukas (Brush), užliejimo įrankis (Paint Bucket) ir trintukas (Eraser)

Teptuku darbine spalva piešiamos linijos. Šis įrankis turi du variantus – teptuką

(linija išsilieja) ir pieštuką (linijos kontūrai ryškūs).

Užliejimo įrankiu užliejamas plotas. Šis įrankis turi du variantus – užliejimo

darbine spalva arba sukurtu gradientu.

Trintuku naikinama pikselių spalva. Šis įrankis turi tris variantus – paprastas

trintukas, fono trintukas, ir “magiškas” trintukas.



Teptukas

Teptuku piešiamos linijos. Šis įrankis turi du variantus – teptuką (linija išsilieja) ir

pieštuką (linijos kontūrai ryškūs).

Teptuku nupiešta linija

Pieštuku nupiešta linija

Įrankio dydis pikseliais

Įrankio permatomumas

Įrankio grafinis režimas (kaip 

keičiama jo paliesto pikselio 

spalva)



Šiuo įrankiu bakstelėjus į pikselį, nurodyta spalva ar gradientu užliejami gretimi tos

pačios ir “panašių” (pagal nurodytą toleranciją) spalvų pikseliai.

Užlieti pasirinktą sritį galima ir pasirinkus meniu komandą Edit Fill.

Šis įrankis turi du variantus – užliejimas darbine spalva ir gradientu.

Užliejimo įrankis

Įrankio spalva

Įrankio permatomumas

Įrankio grafinis režimas (kaip 

keičiama jo paliesto pikselio 

spalva)

Įrankio spalvinis

jautrumas

Užlieti pikseliai 

išrinktoje srityje



Šiuo įrankiu bakstelėjus į pikselį, jo spalva panaikinama (“nutrinama”).

Išvalyti pasirinktą sritį galima ir pasirinkus meniu komandą Edit Clear.

Šis įrankis turi kelis variantus. Aptarsime tik paprasčiausią iš jų (kiti du turi daugiau

įvairių galimybių, kurias įdomu studijuoti savarankiškai)

Trintukas

Įrankio dydis

Įrankio permatomumas

Įrankio intensyvumas 

(pritaikymo greitis – iš 

karto arba per kelis 

kartus)

Ištrinti pikseliai 

Dalis jų vėliau užlieta 

darbine spalva

Įrankio forma



Šiuo įrankiu kopijuojama viena vaizdo/sluoksnio sritis į kitą to paties ar kito

dokumento vaizdo/sluoksnio sritį. Sritis, iš kurios kopijuojama, pažymima

bakstelint klonavimo įrankiu prispaudus Alt klavišą. Piešiant klonavimo įrankiu,

kitoje vietoje kopijuojami nurodytos srities pikseliai.

Vaizdo klonavimo įrankis

Įrankio dydis

Įrankio permatomumas

Įrankio intensyvumas

Originalas

(katė)

Įrankio grafinis režimas

Originalas (peizažas 

be katės)

Klonuotas katės 

vaizdo fragmentas

peizaže



Tonavimo ir sodrumo įrankiai
Tonavimo įrankiai skirti vaizdo dalims šviesinti (Dodge) ar 

tamsinti (Burn). Fotografijoje tokių įrankių taikymas atitiktų 

išlaikymo (Exposure) reguliavimą. 

Įrankio dydis

Įrankio intensyvumas

Įrankio darbo sritis

Originalas Pašviesinta jūra Patamsintas dangus



Sodrumo įrankis

Sodrumo įrankiu (Sponge)  keičiamas paliestų pikselių spalvų sodrumas, o tuo 

pačiu – ir kontrastas tarp jų. Galimi variantai (įrankio savybės) – mažinti 

(Desaturate) arba didinti (Saturate) spalvinį sodrumą. 

Originalas Sumažintas sodrumas Padidintas sodrumas



Fokusavimo ir suliejimo įrankiai
Fokusavimo įrankiai sušvelnina (Blur) arba išryškina 

(Sharpen) ribas tarp vaizdo sričių ir atitinkamai 

sumažina/padidina vaizdo detalumą.

Suliejimo įrankiu (Smudge) imituojamas braukimas pirštu per 

drėgnus dažus juos suliejant. 

Originalas
Išfokusuota 

sritis
Sulieta sritis

Išryškinta 

sritis



Užduotis

Patarimai:

Skarelės ir plaukų spalva pakeista naudojant spalvų koregavimo

(Image→Adjustments→Color Balance) komandas. Akys ir odos dėmės

retušuotos tonavimo įrankiais, raukšlės išlygintos suliejimo ir klonavimo įrankiais,

kūrybiškai taikytos visos kitos retušavimo priemonės. Retušavimo žymės

užmaskuotos suliejimo ir išfokusavimo įrankiais. Kokybiškas retušavimas –

sudėtingas, daug laiko reikalaujantis darbas, tačiau apytikri rezultatą galima

pasiekti gana greitai.

Retušavimas: iš duoto originalaus vaizdo (kairėje) sukurti norimą (dešinėje).

Photoshop3Original.jpg Photoshop3Result.jpg


