
1
2
3
4
5

Wprowadzenie

Przegl d 
spisu tre ci

Czynno ci 
podstawowe

Czynno ci 
zaawansowane

Zaawansowana 
edycja i drukowanie 

obrazów

Edycja 
obrazów 

JPEG/TIFF

Skorowidz

Przetwarzanie 
du ej liczby 
obrazów

Informacje 
pomocnicze

Oprogramowanie do przetwarzania, wy wietlania i edycji obrazów RAW

Digital Photo Professional
wer. 3.11

Instrukcja obs ugi
Zawarto  instrukcji obs ugi

Skrót DPP oznacza program Digital Photo Professional.
Zawarto  ekranów w cz ci Czynno ci 
podstawowe w niniejszym podr czniku 
pochodzi z systemu Windows 7. W niektórych 
obszarach umieszczono ekrany ze starszych 
wersji systemu Windows.
Symbol  sygnalizuje sekwencj  polece  
wybieranych z menu.
Przyk ad: menu [File/Plik]  [Exit/Zamknij].
Nawiasy kwadratowe s u  do oznaczania takich 
elementów, jak nazwy menu, przycisków i okien, 
które s  wy wietlane na ekranie komputera.
Tekst wewn trz nawiasów ostrych < > oznacza 
klawisz na klawiaturze komputera.
** Ten symbol sygnalizuje odwo anie do strony.
Kliknij go, aby przej  do odpowiedniej strony.

 : ta ikona sygnalizuje informacje przydatne 
w sytuacji wyst pienia problemu.

 : ta ikona sygnalizuje wskazówki dotycz ce 
efektywnego korzystania z oprogramowania.

 : ta ikona sygnalizuje informacje, które nale y 
przeczyta  przed u yciem programu.

 : ta ikona sygnalizuje dodatkowe informacje, 
które mog  okaza  si  przydatne.

© CANON INC. 2012     CEL-SS7CA2G0

Prze czanie mi dzy stronami
Klikanie strza ek w prawym dolnym rogu ekranu 
umo liwia:

 : przej cie do nast pnej strony
 : przej cie do poprzedniej strony
 : powrót do poprzednio wy wietlonej strony

Klikni cie tytu u rozdzia u po prawej stronie 
ekranu umo liwia przej cie do spisu tre ci tego 
rozdzia u. Natomiast klikni cie pozycji spisu 
tre ci umo liwia przej cie do strony 
zawieraj cej informacje na dany temat.

Pomoc i skróty klawiszowe
Informacje na temat korzystania z programu 
DPP mo na znale  w pomocy dost pnej w 
menu [Help/Pomoc].
Dost p do listy skrótów klawiszowych 
przyspieszaj cych wykonywanie operacji 
mo na uzyska , wybieraj c kolejno pozycje: 
[Troubleshooting/Rozwi zywanie problemów]  
[Shortcut Key List/Lista skrótów klawiszowych].

POLSKI
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Wprowadzenie
Digital Photo Professional (zwane dalej „DPP”) to zaawansowane 
oprogramowanie do przetwarzania, przegl dania i edycji obrazów w formacie 
RAW przeznaczone do u ytku z aparatami EOS. Cz sto uwa a si , e 
obrazy RAW s  trudne w obs udze w porównaniu ze zwyk ymi obrazami 
JPEG, jednak korzystaj c z programu DPP, mo na z atwo ci  wykonywa  
zaawansowane czynno ci edycyjne oraz drukowa  obrazy RAW. 

Obrazy RAW i ich w a ciwo ci

Plik RAW zawiera dane obrazu zarejestrowane przez matryc  wiat oczu . 
Poniewa  po zrobieniu zdj cia aparat nie przetwarza obrazu, a zdj cie jest 
rejestrowane w formacie „dane obrazu RAW + informacje o warunkach 
przetwarzania obrazu w czasie fotografowania”, do wy wietlania lub edycji 
obrazu potrzebne jest specjalne oprogramowanie.
* „RAW” oznacza „w warunkach naturalnych” lub „bez przetwarzania i 
poprawiania”.

U ywaj c terminologii dotycz cej fotografii tradycyjnej z u yciem kliszy, 
obraz RAW mo na porówna  z wykonanym zdj ciem, które nie zosta o 
jeszcze wywo ane (obraz utajony).
Obraz na kliszy po raz pierwszy pojawia si  po jej wywo aniu. Podobnie 
nie mo na wy wietli  na komputerze obrazów RAW, dopóki nie zostan  
wykonane dalsze czynno ci przetwarzania sygna u obrazu.
Dlatego przetwarzanie to, mimo i  jest procesem cyfrowym, nosi nazw  
„wywo ywania”.

Program DPP automatycznie przeprowadza proces „wywo ywania” 
podczas wy wietlania obrazów RAW w programie DPP.
W wyniku tego obrazy RAW wy wietlane w programie DPP s  
obrazami, dla których proces wywo ywania zosta  zako czony.
Program DPP umo liwia przegl danie, edycj  i drukowanie obrazów 
RAW bez szczególnej wiedzy na temat procesu wywo ywania.

Co to jest obraz RAW?

Co to jest wywo ywanie RAW?

Kiedy nast puje wywo ywanie RAW?

Obrazy RAW s  rejestrowane w formacie „dane obrazu 
RAW + informacje o warunkach przetwarzania obrazu w czasie 
fotografowania”. Obraz RAW otwierany w programie DPP jest 
automatycznie wywo ywany, dzi ki czemu mo na wy wietli  go z 
uwzgl dnieniem warunków przetwarzania zdj cia w czasie 
fotografowania.
Nawet je li otwarty obraz zostanie poddany ró nym korekcjom 
(za ka dym razem b dzie wykonywany proces automatycznego 
wywo ywania), b d  zmienia y si  tylko warunki przetwarzania obrazu 
(warunki wywo ywania), a oryginalne dane obrazu pozostan  
niezmienione. Dzi ki temu pogorszenie jako ci obrazu nie stanowi 
problemu, a dane obrazu doskonale nadaj  si  dla u ytkowników, 
którzy chc  twórczo modyfikowa  obrazy po wykonaniu zdj . 
W programie DPP „informacje o warunkach przetwarzania obrazu”, 
które mo na modyfikowa , nosz  nazw  „przepisu”.

Jakie zalety ma obraz RAW?

Dane obrazu RAW 

Informacje o warunkach przetwarzania obrazu
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G ówne funkcje programu DPP
Poni ej przedstawiono najwa niejsze czynno ci, które mo na wykona  
na obrazach pobranych do komputera.

Przegl danie i porz dkowanie obrazów RAW
Modyfikowanie obrazu RAW w czasie 
rzeczywistym

Ró ne korekcje obrazu z zachowaniem orygina u
Swobodne stosowanie Stylu obrazów*
Wy wietlanie w tym samym oknie obrazu przed korekcj  i po korekcji

Kadrowanie i regulacja k ta obrazu
Zmiana rozmiaru obrazu
Korekcja zniekszta ce  obiektywu
Automatyczne/r czne retuszowanie kurzu
Przekszta canie obrazu RAW na obraz 
JPEG lub TIFF i jego zapisywanie

Przetwarzanie pakietów zawieraj cych du  liczb  obrazów RAW
Przenoszenie obrazu do oprogramowania do edycji obrazów

Drukowanie obrazu RAW
Przegl danie i porz dkowanie obrazów 
JPEG i TIFF
Modyfikowanie obrazów JPEG i TIFF w 
czasie rzeczywistym

Ró ne korekcje obrazu z zachowaniem orygina u

Drukowanie obrazów JPEG i TIFF
Zgodno  z systemami zarz dzania kolorami

Symulacja CMYK na potrzeby profesjonalnego drukowania
* „Picture Style” przet umaczono w niniejszym podr czniku jako 

„Styl obrazów”.

Wymagania systemowe

*1 Zgodno  z systemami 32/64-bitowymi we wszystkich wersjach z wyj tkiem Starter Edition 
*2 Zgodno  z systemami 32/64-bitowymi z dodatkiem SP 1 i SP 2 z wyj tkiem Starter Edition
*3 Zgodno  z dodatkiem SP 3
*4 Zalecany procesor Core2 Duo lub lepszy
*5 W przypadku 64-bitowych systemów Windows 7 – 2 GB lub wi cej
Sprawd  najnowsze wymagania systemowe, w tym obs ugiwane systemy operacyjne, w witrynie 
firmy Canon.

Obs ugiwane obrazy
Oprogramowanie obs uguje poni sze typy obrazów.

*1 Zgodny z obrazami wykonanymi aparatem EOS D6000 lub EOS D2000, które zosta y 
skonwertowane do formatu RAW za pomoc  programu CR2 Converter i maj  rozszerzenie „.CR2”.
Informacje dotycz ce programu CR2 Converter mo na znale  w witrynie internetowej firmy Canon.

*2 • Tylko w przypadku modeli, do których do czono Instrukcj  obs ugi uwzgl dniaj c  program 
Digital Photo Professional w rozdziale „Dane techniczne”, w punkcie „Rodzaj danych”.

• Aby pobra  obrazy z aparatu PowerShot do komputera, nale y skorzysta  z dedykowanej aplikacji 
CameraWindow. Szczegó owe informacje znajduj  si  we Wprowadzeniu do oprogramowania.

• Funkcji korekcji zniekszta ce  obiektywu mo na u ywa  tylko w przypadku niektórych modeli 
aparatów i obiektywów.

• Procedura automatycznego retuszu kurzu oraz inne funkcje specjalne aparatu EOS nie mog  by  
u ywane.

• Obs ugiwane s  równie  obrazy RAW zarejestrowane aparatem PowerShot Pro1, jednak nie ma 
mo liwo ci ich modyfikacji przy u yciu funkcji korekcji obrazu RAW w programie DPP.

System 
operacyjny

Windows 7*1, Windows Vista*2

Windows XP Professional/Home Edition*3

Komputer
Komputer z zainstalowanym jednym z powy szych 
systemów operacyjnych
* Uaktualniane komputery nie s  obs ugiwane

Procesor Pentium 1,3 GHz lub szybszy*4

Pami  RAM 1 GB lub wi cej*5

Grafika Rozdzielczo  ekranu: 1024 × 768 pikseli lub wy sza
Jako  kolorów: rednia (16 bitów) lub wy sza

Typ obrazu Rozszerzenie

Obrazy RAW 
Obrazy RAW*1 wykonane aparatami EOS, 
z wyj tkiem modeli EOS DCS1 i EOS DCS3
Obrazy RAW*2 wykonane aparatami PowerShot

.CR2
.TIF

.CRW

Obrazy JPEG Obrazy JPEG zgodne ze standardem 
Exif 2.2, 2.21 lub 2.3 .JPG, .JPEG

Obrazy TIFF Obrazy TIFF zgodne ze standardem Exif .TIF, .TIFF
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Przegl d spisu tre ci
Pobieranie obrazów do komputera

Pobieranie obrazów po pod czeniu aparatu do komputera  str. 7
Pobieranie obrazów przy u yciu czytnika kart  str. 9

Wy wietlanie i przegl danie obrazów RAW
Szybkie powi kszanie cz ci obrazu  str. 11
Sortowanie obrazów (znaczniki wyboru, ocena)  str. 18, str. 19
Wy wietlanie jednocze nie obrazu RAW i obrazu 
JPEG w tym samym oknie  str. 22

Wy wietlanie obrazów na li cie miniatur w wysokiej rozdzielczo ci  str. 23
Przegl danie informacji o obrazie, takich jak data rejestracji  str. 10, str. 23

Edycja obrazów RAW (korekcja)
Korekcja jasno ci
Korzystanie z funkcji korekcji automatycznej
Zmiana Stylu obrazów

 str. 12, str. 26
 str. 33
 str. 26

Wyostrzanie modulacji i kontrastu kolorów (kontrast)  str. 29
Poprawianie wygl du odcienia skóry (ton koloru)  str. 29
O ywianie kolorów obrazu (nasycenie kolorów)  str. 29
Wyostrzanie obrazu (ostro )  str. 31
Korekcja obrazu w celu uzyskania bardziej 
naturalnego tonu koloru (balans bieli)  str. 27

Zmiana obrazu na czarno-bia y lub w tonacji sepii 
(obraz monochromatyczny)  str. 30

Kadrowanie i regulacja k ta obrazu  str. 38
Okre lanie formatu obrazu odpowiadaj cego formatowi 
papieru, na którym ma by  wydrukowany obraz  str. 38

Retuszowanie kurzu zarejestrowanego na obrazie  str. 73, str. 75
Usuwanie niepotrzebnych fragmentów obrazu  str. 77
Automatyczna korekcja obrazów RAW za pomoc  opcji Auto 
Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno ci)  str. 61

Korekcja jasno ci cieni/jasnych partii  str. 57
Redukowanie zak óce  obrazu  str. 62
Korekcja zniekszta ce  obiektywu  str. 63
U ywanie cyfrowego optymalizatora obiektywu  str. 69
U ywanie pliku Stylu obrazów  str. 59
Skuteczna edycja  str. 34
Edycja obrazu z porównywaniem wygl du przed 
korekcj  i po korekcji  str. 53

Synchronizowanie wielu obrazów  str. 54
Wy wietlanie obszaru poza ustawionym zakresem w postaci 
wska nika ostrze enia (ostrze enie przed wiat ami/cieniami)  str. 55

Przywracanie skorygowanego obrazu do stanu z 
chwili fotografowania  str. 43

Obrazy kompozytowe  str. 78
Tworzenie obrazów HDR (wysoki zakres dynamiki)  str. 81

Drukowanie
Drukowanie na drukarce Canon  str. 43, str. 87, str. 88
Wierne odwzorowywanie koloru obiektu 
podczas drukowania

 str. 43, str. 87, 
str. 88

Drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie  str. 85
Drukowanie listy miniatur obrazów  str. 86
Ujednolicanie koloru widocznego na ekranie z 
wynikami drukowania  str. 93

Przekszta canie obrazów
Przekszta canie obrazu RAW na obraz JPEG  str. 42, str. 99
Edycja w programie Photoshop  str. 77, str. 100
Przetwarzanie pakietowe  str. 99
Edycja (korekcja) obrazu JPEG  str. 103
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Czynno ci podstawowe
W tej cz ci opisano przebieg podstawowych czynno ci — od pobierania 
do komputera obrazów wykonanych za pomoc  aparatu po 
przegl danie, edycj , zapisywanie i drukowanie obrazu RAW.

Uruchamianie programu DPP....................................  6
Widok okna g ównego ..................................................  6

Pobieranie obrazów do komputera............................  7
Pobieranie obrazów przy u yciu czytnika kart..............  9

Wy wietlanie obrazów.............................................  10
Wy wietlanie miniatur obrazów w oknie g ównym...... 10

Zmiana rozmiaru obrazów ...................................... 10
Powi kszanie i wy wietlanie obrazu w oknie edycji .......  11

Powi kszanie i wy wietlanie okre lonego obszaru....  11
Korekcja obrazu.......................................................  12

Informacje dotycz ce palety narz dzi ........................ 12
Informacje dotycz ce przepisów ................................ 12

Zapisywanie obrazu.................................................  13
Zapisywanie................................................................ 13

Drukowanie obrazów...............................................  14
Drukowanie................................................................. 14

Zamykanie programu DPP ......................................  14
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Uruchamianie programu DPP
Kliknij dwukrotnie ikon  na pulpicie.

Zostanie uruchomiony program DPP i pojawi si  okno g ówne 
(okno [Folder]).

Kliknij dwukrotnie

Okno g ówne (okno [Folder])

W oknie g ównym mo na za pomoc  kart wybra  okno [Folder] lub 
[Collection/Kolekcja]. W oknie [Folder] s  wy wietlane obrazy znajduj ce 
si  w folderach na dysku komputera; z kolei w oknie [Collection/Kolekcja] 
(str. 36) s  wy wietlane obrazy dowolnie wybrane przez u ytkownika z 
jednego lub kilku folderów i zgromadzone w jednym miejscu. 
Z wyj tkiem wyra nie okre lonych przypadków okno [Folder] b dzie od 
tej pory nazywane oknem g ównym.

Widok okna g ównego

Okno [Folder]

Okno [Collection/Kolekcja]



7

1
2
3
4
5

Wprowadzenie

Przegl d 
spisu tre ci

Czynno ci 
podstawowe

Czynno ci 
zaawansowane

Zaawansowana 
edycja i drukowanie 

obrazów

Edycja 
obrazów 

JPEG/TIFF

Skorowidz

Przetwarzanie 
du ej liczby 
obrazów

Informacje 
pomocnicze

Pobieranie obrazów do komputera
Pod cz aparat do komputera za pomoc  kabla do czonego do zestawu 
i pobierz obrazy zapisane na karcie pami ci, znajduj cej si  w aparacie.
Aby pobra  obrazy, skorzystaj z oprogramowania aparatu „EOS Utility”, 
uruchamianego z menu programu DPP.

1 Wybierz miejsce zapisu obrazów.
Wybierz miejsce zapisu w obszarze folderów z lewej strony okna 
g ównego.
W przypadku tworzenia folderu — patrz informacje na str. 50.

2 Uruchom program EOS Utility.
Wybierz kolejno: menu [Tools/Narz dzia]  [Start EOS Utility/
Uruchom program EOS Utility].

Zostanie uruchomiony program EOS Utility.

3 Pod cz aparat do komputera i w cz aparat.
Pod cz aparat do komputera za pomoc  kabla interfejsu 
znajduj cego si  na wyposa eniu aparatu i w cz aparat.
Szczegó owe instrukcje pod czania aparatu do komputera 
mo na znale  w dokumencie „EOS Utility — Instrukcja obs ugi” 
(instrukcja elektroniczna w formacie PDF).

Pojawi si  okno przechwytywania programu EOS Utility.

EOS Utility
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4 Kliknij przycisk [Main Window/Okno g ówne].

Pojawi si  okno g ówne programu EOS Utility.

5 Pobierz obrazy.

Rozpocznie si  pobieranie obrazów.
Pobrane obrazy s  zapisywane w folderze wybranym w punkcie 
1 i wy wietlane w oknie g ównym programu DPP.
Pobrane obrazy s  sortowane do folderów wed ug dat i 
zapisywane.

Kliknij

U ywanie programu EOS Utility do pobierania obrazów u atwia ich 
porz dkowanie, poniewa  s  one pobierane, sortowane w folderach 
wed ug daty i zapisywane.

Zalety u ywania programu EOS Utility do pobierania obrazów

Programu EOS Utility nie mo na uruchomi  z poziomu okna 
[Collection/Kolekcja] (str. 6, str. 36).
Po uruchomieniu programu EOS Utility za pomoc  DPP nie mo na 
korzysta  z nast puj cych funkcji:
• Okno szybkiego przegl du (str. 16)
• Kadrowanie i regulacja k ta obrazu (str. 38, str. 111)
• Cyfrowy optymalizator obiektywu (str. 69)
• Sk adanie obrazów (str. 78)
• Tworzenie obrazów HDR (wysoki zakres dynamiki) (str. 81)
• Procedura retuszu kurzu (funkcja klonowania fragmentu obrazu) 
(od str. 73 od str. 77, do str. 114 od 118)

• Pakietowa zmiana nazw plików (funkcja zmiany nazwy) (str. 101)
• Drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie (str. 85)
• Drukowanie listy miniatur (drukowanie arkusza stykowego) (str. 86)
• Drukowanie za pomoc  programu Easy-PhotoPrint EX lub 
Easy-PhotoPrint (Drukowanie z u yciem nak adek) (str. 43, str. 46)

• Przenoszenie obrazów do programu Photoshop (str. 77)
• Pakietowe zapisywanie obrazów (przetwarzanie pakietowe) (str. 99)
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Obrazy mo na równie  pobra  do komputera za pomoc  czytnika kart 
innej firmy.

1 W ó  kart  pami ci do czytnika.

2 Otwórz kolejno: okno [My Computer/Mój komputer]  
[EOS_DIGITAL] i przeci gnij folder [DCIM] na 
[Desktop/Pulpit].

Folder [DCIM] zostanie pobrany do komputera.
Wszystkie obrazy s  zapisane w folderach wewn trz folderu [DCIM].

Pobieranie obrazów przy u yciu czytnika kart 3 Wy wietl obrazy pobrane do komputera.
W folderze [DCIM] skopiowanym na pulpit wybierz folder, 
w którym s  zapisane zarejestrowane obrazy.

Obrazy z tego folderu zostan  wy wietlone w oknie g ównym 
programu DPP.

Wybranie folderu karty pami ci bezpo rednio w programie DPP 
spowoduje wy wietlenie obrazów z tego folderu w programie DPP i 
umo liwi przejrzenie zarejestrowanych obrazów.

Przegl danie obrazów przed pobraniem

Je li na karcie pami ci zosta o zapisanych wiele 
zarejestrowanych obrazów, ich skopiowanie do komputera mo e 
zaj  du o czasu.
Szczegó owe informacje na temat struktury folderu [DCIM] oraz 
nazw plików zarejestrowanych obrazów mo na znale  w cz ci 
„Struktura folderów i nazwy plików na karcie pami ci” w 
dokumencie „EOS Utility — Instrukcja obs ugi” 
(instrukcja elektroniczna w formacie PDF).
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Obrazy pobrane na komputer s  wy wietlane jako miniatury w oknie 
g ównym. Dwukrotne klikni cie obrazu umo liwia jego otwarcie w oknie 
edycji i wy wietlenie w powi kszeniu.

Wy wietlanie miniatur obrazów w oknie g ównym

Okno g ówne
Obracanie zaznaczonego obrazu

Kliknij, aby zaznaczy  obraz
Wy wietlanie miniatur wszystkich obrazów w folderze, 
który zaznaczono w obszarze folderów po lewej stronie

Obrazy oznaczone ikon  [ ] s  plikami filmowymi i nie mog  
zosta  otwarte w programie DPP. Nale y skorzysta  z programu 
„ImageBrowser EX”, który jest zgodny z filmami zarejestrowanymi 
przy pomocy aparatów EOS.
Wy wietlenie komunikatu [Insufficient memory./Brak pami ci.] 
oznacza, e w jednym z folderów znajduje si  zbyt wiele 
obrazów. Zmniejsz liczb  obrazów w jednym z folderów, na 
przyk ad przez podzielenie go na mniejsze foldery.

Je li do obrazu zarejestrowanego za pomoc  aparatu EOS-1D X, 
EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark 
III, EOS 7D, EOS 60D lub EOS 600D do czono informacje o formacie 
obrazu, wy wietlany obraz zostanie wykadrowany (str. 38, str. 111).
Lista funkcji okna g ównego — patrz str. 124.

Zmiana rozmiaru obrazów
Istnieje mo liwo  zmiany rozmiaru miniatur obrazów wy wietlanych w 
oknie g ównym oraz wy wietlenia ich z do czonymi informacjami o obrazie.

Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  dana pozycja.

Wygl d ekranu zmieni si  zgodnie z dokonanym wyborem.

Wy wietlanie obrazów
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Pojawi si  okno edycji.

Ponowne wy wietlenie obrazu mo e potrwa  pewien czas.
Kliknij przycisk [ ] w prawym górnym rogu okna edycji, 
aby zamkn  okno.

Powi kszanie i wy wietlanie obrazu w oknie edycji

Kliknij dwukrotnie

Okno edycji Paleta narz dzi

Wybranie w oknie edycji kolejno: menu [View/Widok]  [AF Point/Punkt AF] 
pozwala wy wietli  punkty AF wybrane w aparacie w chwili fotografowania.
Jednak punkty AF nie zostan  wy wietlone w przypadku obrazów, których 
rozmiar zosta  zmieniony i które zosta y skonwertowane i zapisane 
(str. 42, str. 134), obrazów, dla których wybrano efekt inny ni  [Shot settings/
Ustawienia fotografowania] do korekcji zniekszta ce  obiektywu typu „rybie 
oko”, lub obrazów, dla których okre lono ustawienia podczas przetwarzania 
RAW w aparacie dla korekcji zniekszta ce  i aberracji chromatycznej.
Lista funkcji okna edycji — patrz str. 127.

Powi kszanie i wy wietlanie okre lonego obszaru
Kliknij dwukrotnie obszar, który chcesz powi kszy .

Zostanie on powi kszony do 100% (rzeczywistego rozmiaru 
w pikselach). Po chwili wy wietlany obraz stanie si  wyra niejszy.
Ponownie kliknij dwukrotnie, aby powróci  do wy wietlania 
ca ego obrazu.
Aby zmieni  pozycj  wy wietlania, przeci gnij obraz lub 
przeci gnij celownik powi kszenia w oknie palety narz dzi.

Kliknij dwukrotnie

Celownik powi kszenia w oknie palety narz dzi

Przeci gnij, aby zmieni  
pozycj  celownika 
powi kszenia

Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  [200% view/Widok 200%] lub 
[50% view/Widok 50%].

Wy wietlanie obrazu ze wspó czynnikiem powi kszenia 
innym ni  100%

Wspó czynnik powi kszenia mo na zmieni  dwukrotnym klikni ciem (str. 91).
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Korekcja obrazu
Korzystaj c z palety narz dzi w oknie edycji, mo na dokona  wielu 
ró nych modyfikacji obrazu, np. skorygowa  jasno  lub zmieni  Styl 
obrazów. Je li wprowadzona zmiana okaza a si  niew a ciwa, 
przyciskiem [ ] mo na atwo przywróci  pocz tkowe ustawienia 
obrazu. Warto wypróbowa  ró ne modyfikacje.
W tym miejscu jako przyk ad opisano procedur  korekcji jasno ci obrazu.

Jasno  obrazu zmienia si  w czasie rzeczywistym w zale no ci 
od stopnia modyfikacji.

Przywrócenie 
pocz tkowych 
ustawie  obrazu
Przeci gnij suwak w 
lewo lub w prawo

Paleta narz dzi

Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  [Tool palette/Paleta narz dzi].

Paleta narz dzi nie jest wy wietlana.

Obrazy mo na korygowa  przy u yciu palety narz dzi, w zale no ci od 
potrzeb prze czaj c karty mi dzy [RAW], [RGB], [NR/ALO/Redukcja 
szumów/ALO] i [LENS/OBIEKTYW].
Poniewa  korekcja dokonana za pomoc  palety narz dzi (za ka dym 
razem wykonywany jest proces automatycznego wywo ywania) 
powoduje zmian  wy cznie warunków przetwarzania obrazu, 
oryginalne dane obrazu pozostaj  niezmienione. Dlatego nie wyst puj  
problemy z pogorszeniem jako ci obrazu wynikaj ce z edycji, a obrazy 
mo na modyfikowa  dowoln  liczb  razy.
Bardziej szczegó owe informacje na temat poszczególnych funkcji 
palety narz dzi mo na znale  w rozdziale 2 w dalszej cz ci tego 
dokumentu.

W programie DPP wszystkie modyfikacje (informacje o warunkach 
przetwarzania obrazu) wprowadzone za pomoc  palety narz dzi s  
zapisywane w obrazie jako dane okre lane mianem „przepisu” (str. 96).

Informacje dotycz ce palety narz dzi

Informacje dotycz ce przepisów

Lista funkcji palety narz dzi — patrz str. 128.
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Zapisywanie obrazu
Wykonanie opisanej w tym miejscu operacji zapisywania umo liwia 
zapisanie wszystkich modyfikacji (przepisu) wprowadzonych za pomoc  
palety narz dzi na obrazie RAW.

Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Save/Zapisz].

Modyfikacje (przepis) zostan  zapisane w obrazie.

Korzystaj c z programu DPP mo na, w zale no ci od potrzeb, wykona  
poni sze typy operacji zapisywania. Szczegó owe informacje na temat 
poszczególnych metod zapisywania — patrz rozdzia  2 i nast pne.

Save (Zapisz) (str. 41)
Umo liwia dodanie do obrazu RAW modyfikacji (przepisu) 
wprowadzonych za pomoc  palety narz dzi i ich zapisanie.
Save as (Zapisz jako) (str. 41)
Umo liwia dodanie do obrazu RAW modyfikacji (przepisu) 
wprowadzonych za pomoc  palety narz dzi i ich zapisanie w 
oddzielnym obrazie RAW. Oryginalny obraz RAW pozostanie 
niezmieniony.
Add thumbnail to image and save (Dodaj miniatur  do obrazu i 
zapisz)* (str. 23)
Utwórz nowe miniatury obrazów w oknie g ównym i zapisz je z 
poszczególnymi obrazami.
Spowoduje to popraw  jako ci obrazów w oknie g ównym oraz 
szybsze wy wietlanie samych obrazów.
Convert and save (Przekszta  i zapisz) (str. 42)
Umo liwia przekszta canie zmodyfikowanego obrazu RAW na obraz 
JPEG lub TIFF i jego zapisanie. 
Oryginalny obraz RAW pozostanie niezmieniony.
Batch process (Przetwarzanie pakietowe) (str. 99)
Umo liwia przekszta cenie pakietu zawieraj cego wiele zmodyfikowanych 
obrazów RAW na obrazy JPEG lub TIFF i ich zapisanie.
Oryginalne obrazy RAW pozostan  niezmienione.

* Opcja dost pna w oknie g ównym.

Zapisywanie
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Drukowanie obrazów
Obrazy mo na wydrukowa  na drukarce. W tym miejscu jako przyk ad 
opisano procedur  drukowania jednego obrazu na jednym arkuszu papieru.

Korzystaj c z programu DPP, mo na w zale no ci od potrzeb wykona  
poni sze typy operacji drukowania. Szczegó owe informacje na temat 
poszczególnych metod drukowania — patrz rozdzia  2 i nast pne.

Drukowanie pojedynczego obrazu (str. 49)
Drukowanie na drukarce atramentowej Canon (str. 43, str. 46)
Drukowanie na nowoczesnej drukarce firmy Canon (str. 87)
Drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie (str. 85)
Drukowanie listy miniatur (drukowanie arkusza stykowego) (str. 86)

1 Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Print/Drukuj].

Zostanie wy wietlone okno ustawie  drukowania.

2 Rozpocznij drukowanie.
W oknie dialogowym ustawie  drukowania okre l optymalne 
ustawienia drukowania fotografii i kliknij przycisk [OK].
Rozpocznie si  drukowanie.

Drukowanie

Zamykanie programu DPP
W oknie g ównym wybierz kolejno: menu [File/Plik]  
[Exit/Zamknij].

Program DPP zostanie zamkni ty.

W przypadku zamykania programu DPP bez zapisywania 
skorygowanego obrazu wy wietlone zostanie okno dialogowe 
potwierdzenia. Kliknij przycisk [Yes to all/Tak dla wszystkich], aby 
zapisa  modyfikacje (przepis) wprowadzone we wszystkich 
skorygowanych obrazach.
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Czynno ci zaawansowane
W tej cz ci opisano bardziej zaawansowane czynno ci — od 
efektywnego przegl dania obrazów po ró ne metody edycji obrazu, 
drukowanie obrazu RAW na drukarce Canon i sortowanie obrazów.

Efektywne przegl danie i sortowanie obrazów ........ 16
Sortowanie obrazów ..................................................  18

Do czanie znaczników wyboru.............................  18
Ustawianie ocen ....................................................  18

Sortowanie obrazów w oknie g ównym......................  19
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Sortowanie wed ug typu.........................................  20
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Efektywne przegl danie i sortowanie obrazów
Istnieje mo liwo  powi kszenia obrazów wy wietlanych jako miniatury w 
oknie g ównym oraz skutecznego przegl dania poszczególnych obrazów. 
Do obrazów mo na do czy  znaczniki i posortowa  obrazy na pi  grup.

1 Wy wietl okno szybkiego przegl du.
Kliknij przycisk [Quick check/Szybki przegl d].

Zostanie wy wietlone okno szybkiego przegl du.

2 Klikaj przycisk [Next/Nast pny] lub [Previous/
Poprzedni], aby przegl da  obrazy.

W oknie szybkiego przegl du mo na przejrze  wszystkie obrazy 
wy wietlone w oknie g ównym.

Okno szybkiego przegl du

3 Kliknij dwukrotnie obszar, który chcesz powi kszy .

Klikni ty dwukrotnie obszar zostanie powi kszony do widoku 50%. 
Aby zmieni  pozycj  wy wietlania, przeci gnij obraz.
Ponownie kliknij dwukrotnie, aby powróci  do wy wietlania 
ca ego obrazu.
Aby zako czy , kliknij przycisk [OK].

Kliknij 
dwukrotnie

Je li zaznaczona jest opcja [AF Point/Punkt AF], mo na wy wietli  
punkty AF wybrane w aparacie w chwili fotografowania. Jednak 
punkty AF nie zostan  wy wietlone w przypadku obrazów, których 
rozmiar zosta  zmieniony i które nast pnie zosta y przekonwertowane 
i zapisane (str. 42, str. 134), w przypadku obrazów, dla których 
podczas przetwarzania obrazów RAW w aparacie zosta y okre lone 
ustawienia korekcji zniekszta ce  i korekcji aberracji chromatycznej, 
a tak e w przypadku obrazów, które zosta y z o one lub tworz  obraz 
HDR (wysoki zakres dynamiki). 
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Przegl danie tylko wybranych obrazów
Okna szybkiego przegl du mo na u y  do przejrzenia tylko 
wybranych obrazów, zaznaczaj c dane obrazy w oknie g ównym i 
wykonuj c czynno ci opisane w punkcie 1.
Prze czanie obrazów przy u yciu klawiatury
Obrazy mo na równie  przegl da , naciskaj c klawisz < > lub 
< >. 
Prze czanie ekranów przy u yciu klawiatury
Widok pe noekranowy/normalny mo na równie  prze cza , 
naciskaj c kombinacj  klawiszy <Alt> + <Enter>.
Korzystanie z menu
Ka d  czynno  mo na tak e wykona  za pomoc  menu, które 
pojawia si  po klikni ciu obrazu prawym przyciskiem myszy. 

Przydatne funkcje okna szybkiego przegl du

Wspó czynnik powi kszenia dla powi kszonego obrazu stanowi 
po ow  (50%) rzeczywistego rozmiaru w pikselach (100%).
Podczas wy wietlania powi kszonego obrazu wspó czynnik 
powi kszenia mo na zmieni  do warto ci 100% (str. 91).
Lista funkcji okna szybkiego przegl du — patrz str. 132.
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Obrazy mo na sortowa , do czaj c znaczniki wyboru lub ustawiaj c 
oceny (oznaczone symbolami [ ]) dla ka dego obiektu lub tematu.

Do czanie znaczników wyboru
Wy wietl obraz, do którego ma zosta  do czony 
znacznik wyboru, a nast pnie kliknij jedn  z pozycji 
od [ ] do [ ].

Sortowanie obrazów

Kliknij

W lewym górnym rogu okna pojawi si  wybrany znacznik wyboru.

Znacznik wyboru

Kliknij przycisk [Clear/Skasuj], aby usun  znacznik wyboru.

Warto ci znaczników wyboru do czone do obrazów w programie 
DPP w wersji 3.8 lub nowszej s  zachowywane w istniej cej postaci.
Znaczniki wyboru mo na tak e do czy  w menu, które pojawia si  
po klikni ciu obrazu w oknie g ównym prawym przyciskiem myszy.

Ustawianie ocen
Wy wietl obraz, który ma zosta  oceniony, 
a nast pnie kliknij jedn  z pozycji [ ].

Kliknij (klikni cie symbolu [ ] 
powoduje jego zmian  na [ ])

Ocena zostanie ustawiona, a w lewym górnym rogu okna pojawi 
si  ikona odpowiadaj ca liczbie wybranych pozycji [ ].
(Przedstawione okno zawiera ocen  z trzema symbolami [ ]).
Aby ustawi  pozycj  [Reject/Odrzu ], kliknij przycisk [Reject/
Odrzu ]. Aby anulowa , ponownie kliknij przycisk [Reject/
Odrzu ].

Ikona oceny

Aby anulowa  ocen , ponownie kliknij pozycj  [ ] u yt  
podczas oceniania po prawej stronie okna.

Z uwagi na zmian  struktury pliku obrazu po ustawieniu oceny 
sprawdzenie informacji o obrazie w programie innego producenta 
mo e nie by  mo liwe.

Oceny ( cznie z pozycj  [Reject/Odrzu ]) mo na tak e do czy  w 
menu, które pojawia si  po klikni ciu obrazu w oknie g ównym 
prawym przyciskiem myszy.
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Obrazy mo na tak e sortowa  w oknie g ównym, do czaj c znaczniki 
wyboru lub ustawiaj c oceny (oznaczone symbolami [ ]) dla ka dego 
obiektu lub tematu.

Do czanie znaczników wyboru w oknie g ównym
Wybierz obrazy, do których maj  zosta  do czone 
znaczniki wyboru, a nast pnie kliknij jedn  z pozycji 
od [ ] do [ ] na pasku narz dzi.

Aby usun  znaczniki wyboru, ponownie kliknij znacznik wyboru 
na pasku narz dzi.

Sortowanie obrazów w oknie g ównym

Wybierz

Kliknij

W lewym górnym rogu ramki obrazu pojawi si  wybrany znacznik 
wyboru.

Znacznik 
wyboru

Ustawianie ocen w oknie g ównym
Wybierz obrazy, które maj  zosta  ocenione, a 
nast pnie kliknij jedn  z pozycji [ ] na pasku narz dzi.

Aby anulowa  ocen , ponownie kliknij pozycj  [ ] u yt  
podczas oceniania na pasku narz dzi.
Na pasku narz dzi nie mo na ustawi  pozycji [Reject/Odrzu ]. 
Pozycj  [Reject/Odrzu ] mo na ustawi  w menu [Label/Etykieta] 
lub w oknie szybkiego przegl du (str. 18).

Wybierz

Kliknij (klikni cie symbolu [ ] powoduje jego zmian  na [ ])

Ocena zostanie ustawiona, a w ramce obrazu pojawi si  ikona 
odpowiadaj ca liczbie wybranych pozycji [ ].
(Przedstawione okno zawiera ocen  z trzema symbolami [ ] jako przyk ad).

Ikona oceny
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dane obrazy nale y klika , przytrzymuj c naci ni ty klawisz <Ctrl>. 
Aby zaznaczy  wiele s siaduj cych ze sob  obrazów, nale y klikn  
pierwszy z nich, a nast pnie klikn  ostatni, przytrzymuj c naci ni ty 
klawisz <Shift>.

Aby wy wietli  wi ksz  liczb  obrazów, ustaw ma y rozmiar miniatur 
(str. 10). Aby wy wietli  jeszcze wi cej miniatur w oknie g ównym, 
wybierz menu [View/Widok]  [Rating/Ocena] i usu  znaczniki wyboru w 
celu usuni cia ocen z ramki obrazu.

Zaznaczanie wielu obrazów w oknie g ównym

Wy wietlenie wi kszej liczby miniatur w oknie g ównym

Do do czania znaczników wyboru i ustawiania ocen mo na 
tak e u y  menu [Label/Etykieta].
Wybieraj c menu [Edit/Edycja]  [Check mark/Znacznik wyboru] lub 
[Rating/Ocena]  kryteria wyboru obrazów, mo na sprecyzowa  
kryteria wybierania zaznaczonych lub ocenionych obrazów.
Ustawienia oceny dokonane w programie DPP mo na wy wietli  i 
zmieni  przy pomocy innego do czonego oprogramowania lub w 
aparatach EOS-1D X, EOS 5D Mark III, EOS 60D, EOS 600D lub 
EOS 1100D.
• EOS Utility w wersji 2.9 lub nowszej: 

Oceny ustawione w programie DPP s  wy wietlane. Nie jest 
jednak wy wietlana pozycja [Reject/Odrzu ] i nie mo na 
zmieni  ustawie  oceny.

• W przypadku aparatów EOS-1D X, EOS 5D Mark III, EOS 60D, 
EOS 600D lub EOS 1100D:
Oceny ustawione w programie DPP s  wy wietlane na ekranie 
odtwarzania. Istnieje tak e mo liwo  zmiany ustawie  oceny. 
Nie mo na jednak wy wietli  pozycji [Reject/Odrzu ] ani 
zmieni  jej ustawie .

Z kolei w programie DPP mo na wy wietla  i zmienia  oceny zdj  
ustawione w aparatach EOS-1D X, EOS 5D Mark III, EOS 60D, 
EOS 600D lub EOS 1100D.

Obrazy mo na uporz dkowa  wed ug typów znaczników do czonych 
do obrazów lub wed ug daty i godziny rejestracji obrazów. Mo na tak e 
posortowa  obrazy w dowolnie wybranej kolejno ci, przenosz c je 
pojedynczo.

Sortowanie wed ug typu 
Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  [Sort/Sortuj]  

dane kryterium sortowania.

Obrazy zostan  posortowane wed ug wybranego kryterium.

Sortowanie obrazów w oknie g ównym
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Kryterium sortowania Opis

Rating: ascending 
order (Ocena: 
kolejno  rosn ca)

Sortowanie w kolejno ci od najni szej [ ].

Rating: descending 
order (Ocena: 
kolejno  malej ca)

Sortowanie w kolejno ci od najwy szej [ ].

File name 
(Nazwa pliku)

Obrazy s  sortowane wed ug nazwy pliku w 
kolejno ci alfanumerycznej (od 0 do 9  od A 
do Z).

Shooting Date/Time 
(Data i godzina 
rejestracji)

Obrazy s  sortowane wed ug daty i godziny 
rejestracji, pocz wszy od najwcze niejszej.

RAW priority 
(Priorytet RAW)

Obrazy s  sortowane w nast puj cej 
kolejno ci: obrazy RAW  obrazy JPEG  
obrazy TIFF.

Check mark1 - 
Check mark5 
(Znacznik wyboru 1 – 
Znacznik wyboru 5)

Obrazy ze znacznikami maj  pierwsze stwo i 
s  sortowane wed ug numerów.

Je li zosta y ustawione znaczniki wyboru od 1 do 5, obrazy s  
sortowane w nast puj cej kolejno ci:
Wybrany Check mark1 (Znacznik wyboru 1): 1 2 3 4 5
Wybrany Check mark2 (Znacznik wyboru 2): 2 3 4 5 1
Wybrany Check mark3 (Znacznik wyboru 3): 3 4 5 1 2
Wybrany Check mark4 (Znacznik wyboru 4): 4 5 1 2 3
Wybrany Check mark5 (Znacznik wyboru 5): 5 1 2 3 4

Kolejno  sortowania znaczników wyboru

Rozmieszczanie swobodne
Przeci gnij obraz i upu  go w danej lokalizacji.

Obraz zostanie przeniesiony do danej lokalizacji.
Mo na równie  zaznaczy  (str. 20) i przenie  wiele obrazów.
Zmieniona kolejno  obrazów zostanie zachowana do czasu 
zamkni cia programu DPP lub wybrania innego folderu w 
obszarze folderów.
Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  [Sort/Sortuj]  [File name/
Nazwa pliku], aby przywróci  kolejno  sprzed zmiany kolejno ci 
obrazów.

Zmienion  kolejno  obrazów mo na zachowa  nawet po zamkni ciu 
programu DPP lub wybraniu innego folderu w obszarze folderów.

Zachowanie kolejno ci bez zmiany nazw plików obrazów
Karta [View settings/Ustawienia wy wietlania] w oknie [Preferences/
Preferencje] pozwala zachowa  kolejno  obrazów bez zmiany nazw 
plików obrazów (str. 91).
Zachowanie kolejno ci ze zmian  nazw plików obrazów
Funkcja zmiany nazwy pozwala zachowa  kolejno  obrazów z 
jednoczesn  zmian  nazw wszystkich plików obrazów w kolejno ci, w 
jakiej by y one posortowane (str. 101). 

Zachowywanie kolejno ci posortowanych obrazów
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U ytkownik ma mo liwo  wy wietlania i obs ugi zarejestrowanych jednocze nie 
obrazów RAW i JPEG jako pojedynczego obrazu. Pozwala to zmniejszy  o 
po ow  liczb  obrazów wy wietlanych w oknie g ównym oraz przyspieszy  
przegl danie du ej liczby zarejestrowanych jednocze nie obrazów.

1 Wybierz kolejno: menu [Tools/Narz dzia]  
[Preferences/Preferencje].

2 Wybierz kart  [View settings/Ustawienia wy wietlania] i 
zaznacz opcj  [Display only CR2 images for CR2 and 
JPEG files of the same name/W przypadku plików CR2 i 
JPEG o tej samej nazwie wy wietlaj tylko obrazy CR2].

Zawarto  okna g ównego zostanie zaktualizowana, a jednocze nie 
zarejestrowane obrazy RAW i JPEG b d  wy wietlane jako 
pojedynczy obraz oznaczony symbolem [ ] (str. 126).

Wy wietlanie obrazu RAW i obrazu JPEG jako pojedynczego obrazu 

Jako pojedyncze obrazy mo na wy wietla  obrazy zarejestrowane za 
pomoc  aparatu rejestruj cego jednocze nie zdj cia RAW z rozszerzeniem 
„.CR2” oraz zdj cia JPEG. Jako pojedynczych obrazów nie mo na 
wy wietla  obrazów, które zosta y zarejestrowane jednocze nie za pomoc  
aparatu rejestruj cego obrazy RAW z rozszerzeniem „.CRW” lub „.TIF”.

Wy wietlany obraz
We wszystkich oknach jest wy wietlany obraz RAW.
Edytowany obraz
Zawarto  zmodyfikowana za pomoc  dowolnej funkcji programu DPP 
(paleta narz dzi itp.) zostanie zastosowana tylko na obrazie RAW. 
U ycie poni szych funkcji powoduje zastosowanie modyfikacji 
zarówno na obrazie RAW, jak i JPEG.
• Usuwanie obrazu (str. 49)
• Przenoszenie lub kopiowanie obrazu (str. 50)
• Znaczniki wyboru (str. 18, str. 19)
• Ocena (str. 18, str. 19) 
• Obracanie obrazu (str. 124, str. 132, str. 133)
• Dodawanie miniatury do obrazu i zapisywanie go (str. 23)
Obrazy dodane do okna [Collection/Kolekcja]
W przypadku dodania do okna [Collection/Kolekcja] obrazów RAW i 
JPEG wy wietlanych jako jeden obraz, taki pojedynczy obraz jest 
oznaczony symbolem [ ]. Poniewa  jednak obrazy RAW i JPEG 
s  w rzeczywisto ci dodawane osobno, liczba obrazów na karcie 
[Collection/Kolekcja] zostaje zwi kszona o 2 (str. 125).

Obrazy RAW z rozszerzeniem „.CR2” mog  by  wy wietlane 
jako pojedyncze obrazy

W przypadku wy wietlania pojedynczego obrazu

Je li w punkcie 2 zostanie usuni te zaznaczenie opcji [Display only 
CR2 images for CR2 and JPEG files of the same name/W 
przypadku plików CR2 i JPEG o tej samej nazwie wy wietlaj tylko 
obrazy CR2], obraz RAW i obraz JPEG b d  wy wietlane jako 
oddzielne obrazy.
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Utwórz nowe miniatury obrazów w oknie g ównym i zapisz je z 
poszczególnymi obrazami. 
Spowoduje to popraw  jako ci obrazów w oknie g ównym oraz szybsze 
wy wietlanie samych obrazów.

Po zaznaczeniu wszystkich obrazów wybierz 
kolejno: menu [File/Plik]  [Add thumbnail to image 
and save/Dodaj miniatur  do obrazu i zapisz].

Poprawianie jako ci obrazu w oknie g ównym

Jako  ulega poprawie w przypadku obrazów JPEG i TIFF. Wprawdzie 
jako  obrazu ulega poprawie bez wzgl du na rozmiar miniatury (str. 10), 
jednak wybranie rozmiaru [Large thumbnail/Du a miniatura] pozwala 
zaobserwowa  t  popraw  w wi kszym stopniu ni  w przypadku opcji 
[Medium thumbnail/ rednia miniatura] i [Small thumbnail/Ma a miniatura].

Zakres poprawy jako ci

Dodawanie miniatur do du ej liczby obrazów mo e zaj  nieco czasu.

1 Wybierz obraz, w przypadku którego chcesz 
przejrze  informacje o obrazie.

2 Kliknij przycisk [Info/Informacje].

Zostanie wy wietlone okno z informacjami o obrazie (str. 24).

Przegl danie informacji o obrazie
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3 Wybierz kart  i przejrzyj informacje.
Karta [Shooting Information/

Informacje o obrazie]
Karta 

[Metadata/Metadane]

Informacje o obrazie s  wy wietlane na karcie [Shooting 
Information/Informacje o obrazie]; z kolei informacje IPTC* 
do czone do obrazu ju  po jego zarejestrowaniu s  wy wietlane 
na karcie [Metadata/Metadane]. 
Informacje IPTC* zawieraj  dodatkowe uwagi dotycz ce 
obrazów, np. opis zdj cia, nazwisko autora czy miejsce 
rejestracji. Informacje s  sortowane wg 5 kategorii i mo na je 
przegl da , wybieraj c pozycj  [Description/Opis], [IPTC 
Contact/Kontakt IPTC], [IPTC Image/Obraz IPTC], [IPTC 
Content/Zawarto  IPTC] lub [IPTC Status/Stan IPTC] z listy na 
karcie [Metadata/Metadane]. Informacje IPTC* mo na dodawa  
tylko do obrazów JPEG/TIFF za pomoc  oprogramowania 
Photoshop (CS3 lub nowszego).
* IPTC (International Press Telecommunications Council — 
Mi dzynarodowa Rada Prasy i Telekomunikacji)
Zawarto  karty [Shooting Information/Informacje o obrazie] 
b dzie si  ró ni  w zale no ci od modelu aparatu.

Prze czanie ekranów
Je li wy wietlane jest okno informacji o obrazie, a w oknie g ównym 
zostanie wybrany inny obraz, zostan  wy wietlone informacje o 
wybranym obrazie.
Ró nica w stosunku do okna [Thumbnail with information/
Miniatura z informacjami]
W oknie informacji o obrazie s  wy wietlane szczegó owe informacje o 
ka dym obrazie. Jednak aby przejrze  tylko najwa niejsze informacje o 
obrazie, mo na skorzysta  z pozycji: menu [View/Widok]  [Thumbnail 
with information/Miniatura z informacjami] (str. 10).

Wygodne korzystanie z okna g ównego
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Edycja obrazu
W tej cz ci opisano sposób korekcji obrazu przy u yciu palety narz dzi 
w oknie edycji.
Je li wprowadzona zmiana okaza a si  niew a ciwa, przyciskiem [ ] 
mo na atwo przywróci  pocz tkowy stan obrazu. Warto wypróbowa  
ró ne modyfikacje.
W tej cz ci opisano sposób wprowadzania korekcji przy u yciu funkcji 
palety narz dzi [RAW] oraz sposób wprowadzania korekcji 
automatycznych przy u yciu palety narz dzi [RGB].

Modyfikacje wprowadzane przy u yciu palety narz dzi powoduj  
zmiany wygl du obrazu w czasie rzeczywistym. 
Aby przywróci  stan sprzed ostatniej operacji wykonanej przy u yciu 
palety narz dzi, nale y wybra  polecenie [Undo/Cofnij] z menu [Edit/
Edycja] lub nacisn  kombinacj  klawiszy <Ctrl> + <Z>.

Okno edycji Paleta narz dzi

Obraz mo na obróci  w menu [Adjustment/Korekcja].
Obraz mo na zmodyfikowa , porównuj c jednocze nie jego 
wygl d przed korekcj  i po korekcji (str. 53).
U ytkownik mo e zsynchronizowa  wiele obrazów i edytowa  je z 
jednoczesnym porównaniem (str. 54).
List  funkcji okna edycji mo na znale  na str. 127, a list  funkcji 
palety narz dzi — na str. 128.

Obrazy mo na korygowa  przy u yciu palety narz dzi, w zale no ci od 
potrzeb prze czaj c karty mi dzy [RAW], [RGB], [NR/ALO/Redukcja 
szumów/ALO] i [LENS/OBIEKTYW].
Korzystaj c z funkcji palety narz dzi [RAW], mo na wprowadza  
korekcje podobne do tych, które mog  by  wprowadzane za pomoc  
funkcji aparatu. Je li ustawienia aparatu podczas fotografowania by y 
nieprawid owe lub je li efekt fotografowania nie spe nia oczekiwa , efekt 
zbli ony do zamierzonego mo na uzyska  przy u yciu palety narz dzi 
[RAW] przypominaj cej swym dzia aniem narz dzia aparatu.
Wszystkie funkcje inne ni  automatyczna korekcja z poziomu palety 
narz dzi [RGB] oraz poszczególne funkcje z palety narz dzi [NR/ALO/
Redukcja szumów/ALO] i [LENS/OBIEKTYW] opisano w rozdziale 3.

Edycja przy u yciu palety narz dzi w oknie 
g ównym
Klikni cie przycisku [Tool Palette/Paleta narz dzi] (str. 124) na pasku 
narz dzi w oknie g ównym powoduje wy wietlenie takiej samej palety 
narz dzi jak w oknie edycji i umo liwia edycj  obrazów.

Informacje dotycz ce palety narz dzi RAW
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Jasno  obrazu mo na skorygowa . Przesu  suwak w prawo, aby 
rozja ni  obraz, lub w lewo, aby przyciemni  obraz.

Korekcja jasno ci

Przywrócenie 
pocz tkowych 
ustawie  obrazu
Wprowad  warto  
liczbow

Przeci gnij suwak w lewo lub w prawo

Zakres korekcji wynosi od -2,0 do +2,0 (z dok adno ci  do 0,01 w 
przypadku r cznego wprowadzania warto ci).

Je li zarejestrowany obraz ró ni si  od zamys u artystycznego, mo na 
zmieni  Styl obrazów, aby uzyska  efekt zbli ony do zamierzonego.
Nawet je li obraz zapisano (str. 41) po wybraniu ustawienia [Monochrome/
Monochromatyczny] (str. 30), mo na w dowolnym momencie zmieni  Styl obrazów, 
wybieraj c dany Styl obrazów inny ni  [Monochrome/Monochromatyczny].

Zmiana Stylu obrazów

Przywrócenie pocz tkowych 
ustawie  obrazu
Wybierz

Nawet je li obraz RAW pochodzi z aparatu, który nie ma ustawie  
Stylu obrazów, mo na okre li  Styl obrazów, o ile obraz RAW jest 
zgodny z programem DPP (str. 3).
Ustawienia opcji [Color tone/Ton koloru], [Color saturation/
Nasycenie koloru], [Contrast/Kontrast], [Unsharp mask/Maska 
wyostrzaj ca] i [Sharpness/Ostro ] mo na zachowa , nawet po 
zmianie Stylu obrazów (str. 92).
Opcja [Auto] jest stosowana tylko do obrazów zarejestrowanych 
aparatem EOS-1D X, EOS 5D Mark III lub EOS 600D. 
W przypadku zmiany Stylu obrazów z zaznaczonymi kilkoma 
obrazami mo na wybra  opcj  [Auto], je li obrazy zarejestrowane 
aparatem EOS-1D X, EOS 5D Mark III lub EOS 600D zosta y 
do czone. Jednak w rzeczywisto ci opcja [Auto] b dzie stosowana 
tylko do obrazów zarejestrowanych aparatem EOS-1D X, EOS 5D 
Mark III lub EOS 600D.
Nie mo na wybra  opcji [Auto] w przypadku wielokrotnie 
na wietlanych obrazów RAW utworzonych za pomoc  aparatu.
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Plik Stylu obrazów
Plik Stylu obrazów jest plikiem rozszerzaj cym funkcje Stylu obrazów. 
Sposób korzystania z plików Stylu obrazów — patrz str. 59.

Styl obrazów Opis

Standard
Obraz ma ywy wygl d.
Zazwyczaj to ustawienie jest odpowiednie dla 
wi kszo ci obrazów.

Auto
Ton koloru zostanie dopasowany do danej sceny. Kolory 
zostan  o ywione, szczególnie podczas fotografowania 
b kitu nieba, zieleni i zachodów s o ca.

Portrait (Portrety)

Zapewnia przyjemny odcie  skóry.
Zapewnia dobry efekt w przypadku zbli e  kobiet i 
dzieci. Odcie  skóry mo na dostosowa , zmieniaj c 
ustawienie [Color tone/Ton koloru] (str. 29).

Landscape 
(Krajobrazy)

Zapewnia ywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego.
Doskonale nadaje si  do fotografowania 
imponuj cych krajobrazów.

Neutral (Neutralny)
Zapewnia naturalne kolory i agodne obrazy.
Nadaje si  do wykonywania obrazów 
podstawowych, które maj  zosta  poddane korekcji.

Faithful (Dok adny)

Je li fotografowany obiekt jest o wietlony wiat em o 
temperaturze barwowej 5200K, barwa zostanie 
dostosowana kolorymetrycznie, aby odpowiada a 
barwie obiektu. Nadaje si  do wykonywania obrazów 
podstawowych, które maj  zosta  poddane korekcji.

Monochrome 
(Monochromatyczny)

U ywany w przypadku obrazów czarno-bia ych.
Umo liwia równie  korekcj  za pomoc  opcji 
[Filter effect/Efekt filtru] lub [Toning effect/Efekt 
tonalny] (str. 30).

(Plik Stylu obrazów 
zapisany w 
aparacie)

Wy wietlany w przypadku wybrania obrazu 
zarejestrowanego z wykorzystaniem pliku Stylu 
obrazów zapisanego w aparacie.
Nazwa pliku Stylu obrazów jest wy wietlana na 
li cie w nawiasach okr g ych ( ).

[Plik Stylu obrazów 
zastosowany w 
programie DPP]

Nazwa pliku Stylu obrazów zastosowanego w 
programie DPP jest wy wietlana w nawiasach 
kwadratowych [ ].

Je li ton koloru zarejestrowanego obrazu nie wygl da naturalnie, mo na 
zmieni  ustawienie balansu bieli, aby go poprawi . Naturalny ton koloru 
mo na uzyska , ustawiaj c ród o wiat a podczas fotografowania na 
przyk ad jasnych kwiatów.

Korekcja tonu koloru przez zmian  balansu bieli

Przywrócenie 
pocz tkowych 
ustawie  obrazu

Wybierz

Je li po zmianie balansu bieli ton koloru obrazu nie wygl da naturalnie, 
balans bieli nale y dostosowa  klikni ciem (str. 28).

Aby jeszcze precyzyjniej skorygowa  ton koloru po dostosowaniu 
balansu bieli, mo na u y  funkcji [Color tone/Ton koloru] (str. 29), która 
pozwala uzyska  obraz bardziej zbli ony do wymaga .

Ton koloru nie staje si  bardziej naturalny nawet po zmianie 
balansu bieli

Precyzyjna korekcja tonu koloru

Wyników korekcji nie mo na zapisa  w postaci w asnego balansu 
bieli (str. 98), je li z listy wybrano pozycj  [Shot settings/
Ustawienia fotografowania]. 
Nie mo na zmieni  ani skorygowa  balansu bieli w przypadku wielokrotnie 
na wietlanych obrazów RAW utworzonych za pomoc  aparatu.

Szczegó owe informacje na temat poszczególnych ustawie  
balansu bieli mo na znale  w instrukcji obs ugi aparatu.
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Balans bieli mo na dostosowa , wykorzystuj c wybrany fragment 
obrazu jako standardowy odcie  bieli, dzi ki czemu obraz b dzie 
wygl da  naturalnie. Ustawianie balansu bieli klikni ciem jest skuteczne 
w przypadku fragmentów obrazu, na których ton koloru uleg  zmianie 
pod wp ywem ród a wiat a.

1

2 Kliknij punkt, który ma by  standardowym 
odcieniem bieli.

Korekcja tonu koloru przy u yciu funkcji 
ustawiania balansu bieli klikni ciem

Kliknij

Wspó rz dne pozycji kursora i warto ci 
RGB (konwersja 8-bitowa)

Kliknij
Przywrócenie 
pocz tkowych 
ustawie  obrazu

Kolor obrazu zostanie skorygowany wzgl dem punktu 
wybranego jako standardowy odcie  bieli.
Je li klikniesz inny punkt na obrazie, balans bieli zostanie 
skorygowany ponownie.
Aby zako czy  ustawianie balansu bieli klikni ciem, kliknij 
prawym przyciskiem myszy lub kliknij ponownie przycisk [ ].

Je li na obrazie nie ma bia ych obszarów, balans bieli mo na skorygowa , 
klikaj c w punkcie 2 miejsce o szarym zabarwieniu. Efekt korekcji b dzie 
taki sam jak w przypadku wybrania punktu w kolorze bia ym.

Gdy na obrazie nie ma bia ych obszarów

Obraz jest korygowany na podstawie redniej warto ci w 
obszarze 5 × 5 pikseli wokó  klikni tego punktu.
Nie mo na zmieni  ani skorygowa  balansu bieli w przypadku 
wielokrotnie na wietlanych obrazów RAW utworzonych za 
pomoc  aparatu.
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Istnieje mo liwo  skorygowania modulacji i stopnia kontrastu. Przesu  
suwak w prawo, aby zwi kszy  kontrast, lub w lewo, aby go zmniejszy .

Korekcja kontrastu

Przywrócenie 
pocz tkowych 
ustawie  obrazu

Przeci gnij suwak w 
lewo lub w prawo 
(9 stopni)

Wy wietlanie warto ci ustawienia

Je li obraz b dzie korygowany oddzielnie przy u yciu oprogramowania 
do edycji obrazów wyposa onego w zaawansowane funkcje edycji, 
nale y u y  opcji [Linear/Liniowo]. Nale y pami ta , e po zaznaczeniu 
opcji [Linear/Liniowo] obraz zostanie przyciemniony.

[Linear/Liniowo] — funkcja umo liwiaj ca korekcj  zaawansowan

Korzystanie z funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny 
optymalizator jasno ci) (str. 61) nie b dzie mo liwe przy 
zaznaczonej opcji [Linear/Liniowo].

Odcie  skóry i ogólne nasycenie koloru mo na skorygowa .
Je li jako Styl obrazów (str. 26) wybrano ustawienie [Monochrome/
Monochromatyczny], [Color tone/Ton koloru] lub [Color saturation/
Nasycenie koloru], nale y prze czy  na opcje [Filter effect/Efekt filtru] i 
[Toning effect/Efekt tonalny] (str. 30).

Color tone 
(Ton koloru): U ywany g ównie do korekcji odcieni skóry. 

Przesu  suwak w prawo, aby odcienie skóry 
sta y si  bardziej ó te, lub w lewo, aby sta y 
si  bardziej czerwone.

Color saturation 
(Nasycenie koloru): Za pomoc  funkcji nasycenia koloru reguluje si  

ogóln  g bi  koloru obrazu. Przesu  suwak w 
prawo, aby kolor sta  si  intensywniejszy, lub w 
lewo, aby kolor sta  si  s abszy.

Zmiana tonu i nasycenia koloru

Przeci gnij suwaki 
w lewo lub w prawo

Wy wietlanie warto ci ustawie

Przywrócenie 
pocz tkowych 
ustawie  obrazu

Zakres korekcji wynosi od -4 do +4 (z dok adno ci  do 1 stopnia).
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Je li jako Styl obrazów (str. 26) wybrano ustawienie [Monochrome/
Monochromatyczny], mo na tworzy  fotografie monochromatyczne z 
efektami przypominaj cymi filtrowanie, wygl daj ce jak fotografie w 
jednym kolorze.

1 W polu listy [Picture Style/Styl obrazów] wybierz 
opcj  [Monochrome/Monochromatyczny].

2

Korekcja trybu monochromatycznego

Przywrócenie 
pocz tkowych 
ustawie  obrazu

Przeci gnij suwaki 
w lewo lub w prawo

Wy wietlanie warto ci ustawie

Filter effect 
(Efekt filtru): Tworzy obraz, w którym na fotografii 

monochromatycznej podkre lana jest biel chmur i 
ziele  drzew.

Toning effect 
(Efekt tonalny): Umo liwia utworzenie fotografii monochromatycznej, 

do której dodany zosta  jeden kolor.
Do wyboru s  opcje [None/Brak], [Sepia], [Blue/
Niebieski], [Purple/Fioletowy] i [Green/Zielony].

Filtr Przyk adowy efekt

None (Brak) Zwyk y obraz monochromatyczny bez efektu filtru.

Yellow ( ó ty) B kit nieba jest odwzorowywany bardziej 
naturalnie, a biel chmur jest wyra na.

Orange 
(Pomara czowy)

B kit nieba staje si  nieco ciemniejszy. Zwi ksza 
si  jasno  zachodz cego s o ca.

Red (Czerwony) B kit nieba staje si  do  ciemny. Jesienne li cie 
staj  si  wyra ne i jasne.

Green (Zielony)
Odcienie ludzkiej skóry i ust staj  si  
delikatniejsze. Ziele  li ci drzew staje si  wyra na 
i jasna.

Aby podkre li  efekt filtru, nale y przesun  suwak [Contrast/Kontrast] 
bardziej w prawo. 

Zwi kszanie warto ci opcji [Contrast/Kontrast] w celu 
podkre lenia efektu filtru
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Ostro  obrazu mo na zmniejszy  lub zwi kszy . Regulacji mo na 
dokona , wybieraj c jeden z dwóch trybów: [Sharpness/Ostro ] i 
[Unsharp mask/Maska wyostrzaj ca].

[Sharpness/
Ostro ]: Pozwala okre li  ostro  obrazu przez zmian  

poziomu wzmocnienia kraw dzi obrazu. Im 
bardziej na prawo zostanie przesuni ty suwak 
[Sharpness/Ostro ] (im wy sza warto ), tym 
bardziej zostan  wzmocnione kraw dzie obrazu, 
daj c w efekcie ostrzejszy obraz.

[Unsharp mask/
Maska wyostrzaj ca]: Pozwala precyzyjniej okre li  ostro  obrazu.

[Strength/
Wzmocnienie]: Pozwala okre li  poziom wzmocnienia kraw dzi 

obrazu. Im bardziej na prawo zostanie 
przesuni ty suwak (im wy sza warto ), tym 
bardziej zostan  wzmocnione kraw dzie, daj c 
w efekcie ostrzejszy obraz.

[Fineness/
Dok adno ]: Pozwala okre li  dok adno  wzmocnionych 

kraw dzi. Im bardziej na lewo zostanie 
przesuni ty suwak (im ni sza warto ), tym 
drobniejsze szczegó y zostan  wzmocnione.

[Threshold/Próg]: Pozwala okre li  „poziom ró nicy kontrastu 
(w porównaniu do otoczenia), po osi gni ciu 
którego nast puje wzmocnienie kraw dzi”.

Korekcja ostro ci obrazu Wybierz pozycj  [Sharpness/Ostro ] w polu listy, 
a nast pnie wprowad  ustawienia.

Przywrócenie 
pocz tkowych 
ustawie  obrazu

Przeci gnij suwak w lewo lub w prawo
Wy wietlanie warto ci ustawienia

Wybór pozycji 
[Sharpness/Ostro ]

Zakres korekcji wynosi od 0 do 10 (z dok adno ci  do 1 stopnia).
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Szczegó owe ustawienie ostro ci obrazu
Wybierz pozycj  [Unsharp mask/Maska wyostrzaj ca] w 
polu listy, a nast pnie wprowad  ustawienia.

Przeci gnij suwak w lewo lub w prawo

Wy wietlanie warto ci ustawie

Wybór pozycji [Unsharp 
mask/Maska 
wyostrzaj ca]

Ostro  obrazu nale y dostosowywa  w widoku okna ustawionym na 
[200% view/Widok 200%], [100% view/Widok 100%] lub [50% view/
Widok 50%]. Je li widok zosta  ustawiony na [Fit to window/Dopasuj do 
okna] (ca y obraz), efekty regulacji mog  wygl da  nienaturalnie.

Efekty regulacji ostro ci wygl daj  nienaturalnie
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Aby obraz sta  si  po danym obrazem standardowym, nale y 
automatycznie skorygowa  krzyw  tonaln  obrazu (str. 143). Dost pne 
opcje stopnia automatycznej korekcji to „Standardowa” i „Wysoka”.

Kliknij kart  [RGB], a nast pnie kliknij przycisk 
danej korekcji automatycznej.
Standardowa: Standardowa korekcja automatyczna. Nadaje 

si  do wi kszo ci obrazów.
Wysoka: Nale y jej u ywa , gdy efekt uzyskany po 

zastosowaniu standardowej korekcji 
automatycznej jest zbyt s aby.

Krzywa tonalna zmieni si  w zale no ci od wybranej korekcji.

Automatyczna korekcja jasno ci i koloru 
(Tone Curve Assist (U ycie krzywej 

Przywrócenie 
pocz tkowych ustawie  
krzywej tonalnej

Wysoka

Standardowa

Rezultat korekcji automatycznej (Tone Curve Assist (U ycie krzywej 
tonalnej)) mo e by  inny od oczekiwanego w przypadku nast puj cych 
obrazów:
• Obrazy, które zosta y zarejestrowane z w a ciw  ekspozycj
• Obrazy o niezrównowa onej jasno ci
• Obrazy, które s  zbyt ciemne
• Obrazy z wyj tkowo silnym o wietleniem od ty u

Obrazy, które nie nadaj  si  do korekcji automatycznej 
(Tone Curve Assist (U ycie krzywej tonalnej))

Klikni cie przycisku [ ] spowoduje przywrócenie domy lnych 
ustawie  krzywej tonalnej, a tak e opcji [Hue/Barwa] i [Saturation/
Nasycenie]. W przypadku oddzielnej korekcji ustawie  [Hue/Barwa] 
i [Saturation/Nasycenie] (str. 107) nale y zachowa  ostro no .
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Skuteczna edycja

Ekran miniatur w po czeniu z oknem edycji umo liwia skuteczn  edycj  
obrazów oraz szybkie prze czanie obrazów przeznaczonych do edycji. 
Obrazy do edycji wybiera si  wcze niej w oknie g ównym.

1 W oknie g ównym wybierz obrazy, które chcesz 
edytowa .

2 Prze cz na okno edycji obrazu.

Okno g ówne prze czy si  na okno edycji obrazu.

Edycja w oknie edycji obrazu

Kliknij

3 Dokonaj edycji obrazu.

 Ponowne wy wietlenie obrazu mo e potrwa  pewien czas.
Wy wietlana jest taka sama paleta narz dzi, jak w oknie edycji. 
Umo liwia ona edycj  obrazu.
Aby przywróci  stan sprzed ostatniej operacji wykonanej przy u yciu 
palety narz dzi, nale y wybra  polecenie [Undo/Cofnij] z menu 
[Edit/Edycja] lub nacisn  kombinacj  klawiszy <Ctrl> + <Z>.

Zmiana rozmiaru
Okno edycji obrazu

Wybierz obraz, który ma by  edytowany
Wybrany obraz zostanie wy wietlony w 
powi kszeniu na rodku okna.

Wybieraj c kolejno w oknie edycji lub oknie edycji obrazu menu [View/
Widok]  [AF Point/Punkt AF] mo na wy wietli  punkty AF wybrane w 
aparacie w chwili fotografowania. Jednak punkty AF nie zostan  
wy wietlone w przypadku obrazów, których rozmiar zosta  zmieniony i 
które zosta y skonwertowane i zapisane (str. 42, str. 134), obrazów, 
dla których wybrano efekt inny ni  [Shot settings/Ustawienia 
fotografowania] jako korekcj  zniekszta ce  obiektywu typu „rybie oko”, 
lub obrazów, dla których okre lono ustawienia podczas przetwarzania 
RAW w aparacie dla korekcji zniekszta ce  i aberracji chromatycznej.
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4 Kliknij dwukrotnie obszar, który chcesz powi kszy .

Zostanie on powi kszony do 100% (rzeczywistego rozmiaru 
w pikselach).
Aby zmieni  pozycj  wy wietlania, przeci gnij obraz lub 
przeci gnij celownik powi kszenia (str. 128) w oknie palety 
narz dzi.
Ponownie kliknij dwukrotnie, aby wróci  do wy wietlania ca ego 
obrazu ([Fit to window/Dopasuj do okna]).
Aby wróci  do okna g ównego, kliknij przycisk [Main window/
Okno g ówne] na pasku narz dzi.

Kliknij 
dwukrotnie

Nale y klikn  opcj  [50% view/Widok 50%] lub [200% view/Widok 
200%] na pasku narz dzi.

Wy wietlanie obrazu ze wspó czynnikiem powi kszenia 
innym ni  100%

Sposób wy wietlania palety narz dzi mo na zmieni  (str. 92).
Wspó czynnik powi kszenia mo na zmieni  dwukrotnym 
klikni ciem (str. 91).
W oknie edycji obrazu mo na wybiera  obrazy tylko z jednego 
folderu. Informacje na temat gromadzenia obrazów do edycji z 
kilku folderów mo na znale  w cz ci „Gromadzenie i edycja 
obrazów w oknie Collection (Kolekcja)” (str. 36).
Lista funkcji okna edycji obrazu — patrz str. 133.
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Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  [Change 
thumbnail position/Zmie  uk ad miniatur].

Ponowne wybranie opcji [Change thumbnail position/
Zmie  uk ad miniatur] spowoduje powrót do pionowego uk adu 
wy wietlania miniatur.

Zmiana uk adu wy wietlania miniatur na poziomy 
W oknie [Collection/Kolekcja] mo na zgromadzi  dowolnie wybrane 
obrazy, a nast pnie je przegl da , porównywa  lub poddawa  edycji. 
Zgromadzone obrazy mog  pochodzi  z jednego lub kilku folderów — 
umo liwi to wydajniejsz  prac  z tymi obrazami.

1 Wybierz obrazy w oknie [Folder] okna g ównego, a 
nast pnie wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Add to 
collection/Dodaj do kolekcji].

Wybrane obrazy zostan  dodane do okna [Collection/Kolekcja], a liczba 
wybranych obrazów b dzie wy wietlana na karcie [Collection/Kolekcja].
W przypadku dodania obrazów RAW i JPEG wy wietlanych jako 
jeden obraz (str. 22), liczba obrazów widoczna na karcie 
[Collection/Kolekcja] zostanie zwi kszona o 2.
U ytkownik mo e zaznaczy  i doda  do okna [Collection/
Kolekcja] wiele obrazów.
Obrazy mo na równie  doda  do okna [Collection/Kolekcja], 
zaznaczaj c je, klikaj c prawym przyciskiem myszy i wybieraj c 
polecenie [Add to collection/Dodaj do kolekcji] w wy wietlonym menu. 
Do okna [Collection/Kolekcja] mo na doda  maksymalnie 1000 obrazów.

Gromadzenie i edycja obrazów w oknie Collection (Kolekcja)
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2 Wybierz kart  [Collection/Kolekcja].

Wybrane obrazy zostan  wy wietlone w oknie [Collection/Kolekcja].

3 Przejrzyj obrazy wy wietlone w oknie [Collection/Kolekcja].

4 Edytuj obrazy.
U ytkownik mo e teraz edytowa  obrazy wy wietlone w oknie 
[Collection/Kolekcja].
Obrazy wy wietlane w oknie [Collection/Kolekcja] s  
zachowywane w oknie [Collection/Kolekcja] nawet po 
zamkni ciu programu DPP.

Usuwanie dowolnie wybranych obrazów
Zaznacz obrazy, które chcesz usun  z okna [Collection/Kolekcja], a 
nast pnie wybierz polecenie [Remove from collection/Usu  z kolekcji] w 
menu [File/Plik]. (Obrazy mo na równie  usun  z okna [Collection/
Kolekcja], zaznaczaj c je, klikaj c prawym przyciskiem myszy i 
wybieraj c polecenie [Remove from collection/Usu  z kolekcji] w 
wy wietlonym menu). 
Nale y pami ta , e usuni cie obrazu z okna [Collection/Kolekcja] nie 
b dzie mia o wp ywu na orygina .

Usuwanie wszystkich obrazów
Wybierz polecenie [Clear collection/Wyczy  kolekcj ] w menu [File/
Plik]. (Mo na równie  usuwa  wszystkie obrazy z okna [Collection/
Kolekcja], zaznaczaj c pojedynczy obraz, klikaj c prawym przyciskiem 
myszy i wybieraj c polecenie [Clear collection/Wyczy  kolekcj ] w 
wy wietlonym menu).
Nale y pami ta , e usuni cie wszystkich obrazów z okna [Collection/
Kolekcja] nie b dzie mia o wp ywu na orygina y. 

Usuwanie obrazów z okna [Collection/Kolekcja]

Zmiany dokonywane na obrazach zostan  wprowadzone na 
orygina ach
Zmiany dokonywane na obrazach dodanych do okna [Collection/
Kolekcja] s  wprowadzane na orygina ach.

Obrazy wy wietlane w oknie [Collection/Kolekcja] mo na sortowa  
w ten sam sposób, co w oknie [Folder] (str. 20, str. 21). Zmienion  
kolejno  obrazów mo na zachowa  nawet po zamkni ciu 
programu DPP, zaznaczaj c opcj  [Retain sort order/Zachowaj 
kolejno  sortowania] na karcie [View settings/Ustawienia 
wy wietlania] w oknie [Preferences/Preferencje] (str. 91).
W oknie [Collection/Kolekcja] nie mo na korzysta  z poni szych 
funkcji.
• Uruchamianie programu EOS Utility (str. 7) oraz synchronizacja 

folderów przy u yciu programu EOS Utility 
• Pakietowa zmiana nazw plików obrazów (str. 101)



38

1
2
3
4
5

Wprowadzenie

Przegl d 
spisu tre ci

Czynno ci 
podstawowe

Czynno ci 
zaawansowane

Zaawansowana 
edycja i drukowanie 

obrazów

Edycja 
obrazów 

JPEG/TIFF

Skorowidz

Przetwarzanie 
du ej liczby 
obrazów

Informacje 
pomocnicze

Kadrowanie i regulacja k ta obrazu
U ytkownik mo e wykadrowa  dany fragment obrazu lub zmieni  
orientacj  obrazu z poziomej na pionow . Mo esz równie  wyregulowa  k t 
obrazu przed kadrowaniem. W przypadku wybrania opcji [Circle/Ko o] 
ustawienia [Aspect ratio/Format obrazu] obszar poza okre lonym zakresem 
jest tylko wys oni ty na czarno, ale obraz nie zostanie wykadrowany.

1 Wybierz obraz, który ma by  wykadrowany.

2 Otwórz okno kadrowania/regulacji k ta.
Kliknij przycisk [Trimming Angle/K t kadrowania].

Zostanie otwarte okno kadrowania/regulacji k ta.
Edycj  mo na przeprowadzi  w momencie, kiedy obraz jest 
wyra nie wy wietlany w oknie kadrowania/regulacji k ta.

3 Wyreguluj k t obrazu zgodnie z potrzeb .

Klikni cie opcji [Center on Screen/Wy rodkuj na ekranie] 
spowoduje wy wietlenie zakresu kadrowania w rodku okna.
W przypadku konieczno ci skorygowania zniekszta ce  
obiektywu zaleca si  wykonanie korekcji zniekszta ce  
obiektywu przed zmian  k ta obrazu.
W przypadku zmiany k ta obrazu i klikni cia przycisku [OK] 
obraz zostanie skadrowany z wykorzystaniem najwi kszego 
zakresu kadrowania.

Je li do obrazu zarejestrowanego aparatem EOS-1D X, EOS-1D Mark 
IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 7D, 
EOS 60D lub EOS 600D do czono informacje o formacie obrazu, 
b dzie wy wietlany zakres kadrowania w oparciu o te informacje.

Okno kadrowania/regulacji k ta

U yj myszy (kliknij / ), aby wyregulowa  k t lub wprowadzi  
bezpo rednio warto  regulacji k ta* (z dok adno ci  do 
0,01 stopnia; zakres regulacji: -45 do +45 stopni)

Kliknij 
(obrót 
obrazu w 
lewo lub w 
prawo o 90 
stopni)

Przeci gnij* (z dok adno ci  do 0,01 
stopnia; zakres regulacji: -45 do +45 stopni)

Najwi kszy 
zakres 
kadrowania

* Nie ma mo liwo ci regulacji k ta obrazu, który przekracza 
rozmiar 9999 x 6666 pikseli.
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4 Wybierz format i przeci gnij zakres kadrowania.

Zakres kadrowania mo na przesuwa  przez przeci ganie.
Wielko  zakresu kadrowania mo na zmienia , przeci gaj c cztery naro niki 
zakresu kadrowania (funkcja niedost pna po wybraniu opcji [Circle/Ko o]).
Lista formatów obrazu (szeroko  : wysoko )

Anuluj
Wybierz 
wspó czynnik 
kadrowania

Przeci gnij 
zakres 
kadrowania

[Free/Dowolny]: Obraz mo na wykadrowa  do dowolnego rozmiaru, 
z pomini ciem wspó czynnika formatu obrazu.

[Custom/
Nastawa w asna]: Obraz mo na wykadrowa  z okre lonym 

wspó czynnikiem.
[Circle/Ko o]: Obszar poza okre lonym zakresem jest 

wys oni ty na czarno. Obraz nie zostanie 
wykadrowany.

5 Kliknij przycisk [OK], aby wróci  do okna g ównego.
Na wykadrowanym obrazie b dzie wy wietlana ramka zakresu 
kadrowania (str. 126).
Wykadrowany obraz b dzie wy wietlany w oknie edycji lub oknie 
edycji obrazu w postaci wykadrowanej.
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Wykadrowany obraz mo na w dowolnym momencie przywróci  
do stanu pocz tkowego
Wykadrowany obraz jest wy wietlany lub drukowany w postaci 
wykadrowanej. Poniewa  jednak obraz nie jest w rzeczywisto ci 
wykadrowany, mo na przywróci  obraz pocz tkowy, klikaj c przycisk 
[Reset/Przywró ] w oknie kadrowania/regulacji k ta lub wykonuj c 
procedur  „Ponowna edycja obrazu” (str. 43).
Wy wietlanie wykadrowanego obrazu w poszczególnych oknach
• Okno g ówne: Na obrazie jest wy wietlana ramka pokazuj ca 

zakres kadrowania (str. 126).
• Okno edycji: Obraz jest wy wietlany w postaci 

wykadrowanej.
• Okno edycji obrazu: Miniatura obrazu jest taka sama, jak w oknie 

g ównym, a powi kszony obraz jest taki sam, 
jak w oknie edycji.

Drukowanie wykadrowanego obrazu
Wykadrowany obraz mo na wydrukowa  w programie DPP.
Obraz stanie si  obrazem wykadrowanym po przekszta ceniu i 
zapisaniu
Wykadrowany obraz RAW staje si  rzeczywi cie wykadrowanym obrazem 
po przekszta ceniu go na obraz JPEG lub TIFF i zapisaniu (str. 42).
Obrazy z ustawionym formatem obrazu s  wy wietlane jako 
obrazy wykadrowane
Je li do obrazu RAW zarejestrowanego aparatem EOS-1D X, EOS-1D 
Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 
7D, EOS 60D lub EOS 600D do czono informacje o formacie obrazu, 
b dzie wy wietlany zakres kadrowania w oparciu o te informacje. 
Poniewa  obraz nie jest w rzeczywisto ci wykadrowany, mo na 
zmieni  zakres kadrowania lub przywróci  stan sprzed kadrowania.
Jednak je li obraz JPEG zosta  wykonany w formacie obrazu [4:3], 
[16:9] lub [1:1] ustawionym w aparacie EOS 5D Mark III, EOS 60D lub 
EOS 600D, zakresu jego kadrowania nie mo na zmieni  ani przywróci  
do stanu sprzed kadrowania, poniewa  obraz zosta  faktycznie 
przyci ty i zapisany z ustawionym wspó czynnikiem kadrowania*.
Aby przywróci  stan sprzed kadrowania przeprowadzonego na 
podstawie informacji o formacie podczas fotografowania, kliknij 
przycisk [Reset/Przywró ]. Aby anulowa  ca y zakres kadrowania, 
kliknij przycisk [Clear/Skasuj] (str. 135).

Informacje o wykadrowanych obrazach * W przypadku wykonywania zdj  za pomoc  aparatu EOS 5D Mark III 
i ustawienia funkcji indywidualnej [Dodawanie informacji o przyci ciu] 
informacje dotycz ce kadrowania s  tylko ustawiane, ale obraz nie 
jest w rzeczywisto ci kadrowany, nawet w przypadku obrazów JPEG.

Prze czanie ekranów przy u yciu klawiatury
Widok pe noekranowy/normalny mo na równie  prze cza , 
naciskaj c kombinacj  klawiszy <Alt> + <Enter> lub klawisz <F11>.
Korzystanie z menu
Ka d  czynno  mo na tak e wykona  za pomoc  menu, które 
pojawia si  po klikni ciu obrazu prawym przyciskiem myszy.
Stosowanie zakresu kadrowania na innym obrazie
Zakres kadrowania mo na zastosowa  na innym obrazie, klikaj c 
przycisk [Copy/Kopiuj], aby skopiowa  zakres kadrowania, 
wy wietlaj c inny obraz, a nast pnie klikaj c przycisk [Paste/Wklej].
Aby zastosowa  skopiowany zakres kadrowania na wielu obrazach 
jednocze nie, nale y w oknie g ównym zaznaczy  wykadrowany obraz 
oraz obrazy, na których ma zosta  zastosowany zakres kadrowania, a 
nast pnie wy wietli  okno kadrowania/regulacji k ta. Gdy jest 
wy wietlany wykadrowany obraz, nale y klikn  przycisk [Copy/
Kopiuj], a nast pnie klikn  przycisk [Apply All/Zastosuj na wszystkich]. 
Po wy wietleniu okna kadrowania/regulacji k ta zakres kadrowania 
zostanie zastosowany na wszystkich zaznaczonych obrazach.
Aby zaznaczy  wiele obrazów w oknie g ównym, nale y klika  ich 
nazwy z wci ni tym klawiszem <Ctrl>. Aby zaznaczy  wiele 
s siaduj cych ze sob  obrazów, nale y klikn  pierwszy z nich, a 
nast pnie klikn  ostatni, przytrzymuj c naci ni ty klawisz <Shift>.

Przydatne funkcje okna kadrowania/regulacji k ta

Lista funkcji okna kadrowania/regulacji k ta — patrz str. 135.

W przypadku zdj  wykonanych przy rozszerzonym zakresie 
czu o ci ISO pojawienie si  szumów mo e utrudni  wy wietlenie 
szczegó ów obrazu w oknie kadrowania/regulacji k ta, dlatego nie 
zaleca si  korzystania z tej funkcji.
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Stosowanie modyfikacji na innych obrazach
Modyfikacje obrazu (przepis) wprowadzone przy u yciu palety narz dzi 
mo na skopiowa  i zastosowa  na innych obrazach.
Koryguj c jeden obraz i stosuj c rezultat tej korekcji na wielu obrazach 
zarejestrowanych w podobnych warunkach, mo na skutecznie 
zmodyfikowa  wiele obrazów.

1 Wybierz skorygowany obraz, a nast pnie wybierz 
kolejno: menu [Edit/Edycja]  [Copy recipe to 
clipboard/Kopiuj przepis do schowka].

Przepis zostanie skopiowany.

2 Zaznacz obraz, na którym ma by  zastosowany 
przepis, a nast pnie wybierz kolejno: menu 
[Edit/Edycja]  [Paste recipe/Wklej przepis].

Przepis zostanie zastosowany na obrazie.

Przepis (str. 96) mo na zapisa  jako plik niezale ny od obrazu, a 
nast pnie wczyta  go i zastosowa  na innym obrazie (str. 97).

Zapisywanie rezultatów edycji

Wszystkie modyfikacje (przepis) wprowadzone przy u yciu palety 
narz dzi oraz informacje o zakresie kadrowania (str. 38) mo na zapisa  
na obrazie RAW lub na oddzielnym obrazie RAW.
Na obrazie RAW mo na tak e zapisa  poszczególne modyfikacje 
wprowadzone przy u yciu palety narz dzi (od str. 56 do str. 68) oraz 
efekty retuszu kurzu (od str. 73 do str. 77) opisane w rozdziale 3.

Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  dana pozycja.

Modyfikacje zostan  zapisane na obrazie.

Zapisywanie rezultatów edycji na obrazie RAW
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Aby wy wietla , edytowa  i drukowa  obraz RAW przy u yciu 
oprogramowania innego ni  DPP, nale y przekszta ci  obraz na bardziej 
uniwersalny typ JPEG lub TIFF i zapisa  go.
Obraz zostanie zapisany w oddzielnym pliku, dzi ki czemu obraz RAW 
pozostanie niezmieniony.

1 Wybierz obraz, który ma by  przekszta cony.

2 Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Convert and 
save/Przekszta  i zapisz].

Zostanie wy wietlone okno [Convert and save/Przekszta  i zapisz].

3 Okre l niezb dne ustawienia, a nast pnie kliknij 
przycisk [Save/Zapisz].

Domy lnie obraz jest przekszta cany i zapisywany jako obraz 
JPEG o najwy szej jako ci, bez zmiany rozmiaru obrazu. 
Ustawienia nale y zmieni  odpowiednio do potrzeb.

Zapisywanie obrazu jako JPEG lub TIFF

Obraz RAW jest przekszta cany na obraz JPEG lub TIFF, który nast pnie 
jest zapisywany jako nowy obraz w okre lonym miejscu zapisu.

Kliknij i zapisz

Wybierz miejsce zapisu

Wprowad  nazw  pliku i 
wybierz typ obrazu

Technologia przetwarzania obrazów RAW programu DPP jest nieustannie 
udoskonalana, umo liwiaj c osi gni cie mo liwie najlepszych efektów.
Oznacza to, e wyniki obróbki dokonanej w dwóch ró nych wersjach 
programu DPP mog  si  nieznacznie ró ni , nawet przy tych samych 
danych obrazu RAW. Wyniki edycji danych obrazu RAW z do czonym 
przepisem równie  mog  si  ró ni .
Aby zachowa  aktualne wyniki edycji w obecnie u ywanej wersji, 
najlepiej konwertowa  i zapisywa  obrazy w formacie JPEG lub TIFF. 

Aby zapisa  wyniki przetwarzania lub edycji w obecnie 
u ywanej wersji

Obraz wykadrowany (str. 38) lub obraz z retuszem kurzu opisany 
w rozdziale 3 (od str. 73 do str. 77) zapisany w sposób pokazany 
na tej stronie staje si  rzeczywi cie obrazem wykadrowanym lub 
obrazem z retuszem kurzu.
U ytkownik mo e zredukowa  szumy na obrazach, b d ce wynikiem 
konwersji i zapisu obrazu w postaci pliku JPEG (str. 89, str. 90).
U ytkownik mo e pakietowo przekszta ci  i zapisa  wiele 
obrazów (str. 99).
Lista funkcji okna [Convert and save/Przekszta  i zapisz] — patrz str. 134.
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Ponowna edycja obrazu
Na obrazach zmodyfikowanych za pomoc  palety narz dzi (od str. 25 
do str. 33) zmieniane s  tylko warunki przetwarzania obrazu, dzi ki 
czemu oryginalne dane obrazu pozostaj  niezmienione. 
Ponadto, na obrazie s  zapisywane informacje o zakresie kadrowania 
wykadrowanego obrazu (str. 38).
Dzi ki temu mo na cofn  dowolne modyfikacje zapisane (str. 41) na 
obrazie i informacje o kadrowaniu, a tak e przywróci  stan sprzed 
ostatniego zapisu lub z chwili wykonania zdj cia.

1 Wybierz obraz, który ma by  poddany ponownej edycji.

2 Wybierz kolejno: menu [Adjustment/Korekcja]  
dana pozycja.

Obraz zostanie przywrócony do stanu zdefiniowanego przez 
wybran  pozycj .

Drukowanie obrazów
W tej cz ci opisano prosty sposób drukowania fotografii o wysokiej 
rozdzielczo ci na drukarkach atramentowych Canon zgodnych z 
oprogramowaniem do drukowania Easy-PhotoPrint EX lub 
Easy-PhotoPrint firmy Canon. Opisano tu tak e sposób drukowania 
fotografii na innych drukarkach.

Przejd  do strony dotycz cej u ywanej drukarki.
Drukowanie zdj  na drukarkach atramentowych Canon zgodnych z 
oprogramowaniem Easy-PhotoPrint EX (ta sama strona)
Drukowanie zdj  na drukarkach atramentowych Canon zgodnych z 
oprogramowaniem Easy-PhotoPrint (str. 46)
Drukowanie fotografii na drukarkach innych ni  drukarki atramentowe 
Canon (str. 49)

Na drukarkach atramentowych Canon zgodnych z oprogramowaniem 
Easy-PhotoPrint EX (zwanym dalej „EPP EX”) mo na korzysta  z 
nast puj cych opcji drukowania fotografii:

Proste drukowanie obrazów RAW
Drukowanie z dok adnym odwzorowaniem kolorów

Przed rozpocz ciem drukowania nale y zainstalowa  na komputerze 
program EPP EX w wersji 1.1 lub nowszej.

Drukowanie zdj  na drukarkach atramentowych Canon 
zgodnych z oprogramowaniem Easy-PhotoPrint EX
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1 Wybierz obraz, który ma by  wydrukowany.

2 Uruchom program EPP EX.
Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Plug-in printing/Drukowanie z 
u yciem nak adek]  [Print with Easy-PhotoPrint EX/Drukuj za 
pomoc  programu Easy-PhotoPrint EX].

Zostanie uruchomiony program EPP EX.

3 W oknie programu EPP EX wybierz kolejno: menu 
[File/Plik]  [Preferences/Preferencje].

Zostanie wy wietlone okno [Preferences/Preferencje].

4 W polu [Print Quality/Jako  wydruku] wybierz opcj  
[Quality Priority/Priorytet jako ci], kliknij przycisk 
[Option/Opcje], a nast pnie w wy wietlonym oknie 
dialogowym zaznacz opcj  [Print with the best quality 
when you select/Drukuj w najlepszej jako ci przy 
wybranej opcji [Quality Priority/Priorytet jako ci]].

Wybierz 
opcj  
Quality 
Priority 
(Priorytet 
jako ci)

Kliknij i zaznacz opcj  [Print with the best quality when you select/Drukuj w 
najlepszej jako ci przy wybranej opcji [Quality Priority/Priorytet jako ci]].
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5 Wybierz kart  [Advanced/Zaawansowane], 
zaznacz opcj  [Enable ICC profile/W cz profil ICC], 
a nast pnie kliknij przycisk [OK].

Okno [Preferences/Preferencje] zostanie zamkni te.

6 Okre l liczb  arkuszy, które maj  by  wydrukowane, 
a nast pnie kliknij przycisk [Select Paper/Wybierz 
papier].

Kliknij, aby 
zwi kszy  
liczb  arkuszy, 
które maj  by  
wydrukowane

EPP EX

Kliknij

7 Wybierz rodzaj papieru, a nast pnie kliknij przycisk 
[Layout/Print/Uk ad/Drukuj].

8Okre l uk ad, a nast pnie kliknij przycisk [Print/Drukuj]. 

Rozpocznie si  drukowanie.

Wybierz 
rozmiar i 
typ papieru

Kliknij

Kliknij, aby wydrukowa

Wybierz 
uk ad
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Jednocze nie mo na wydrukowa  maksymalnie 1000 obrazów
Jednocze nie mo na wydrukowa  maksymalnie 1000 obrazów 
zaznaczonych w programie DPP. W przypadku drukowania ponad 
1000 obrazów wydruk nale y podzieli  na kilka zada . 
Kolory obrazu na wydruku s  inne ni  oczekiwano
W oknie EPP EX wybierz pozycj  [Preferences/Preferencje] z menu 
[File/Plik], a nast pnie kliknij kart  [Advanced/Zaawansowane] w 
oknie [Preferences/Preferencje], aby wy wietli  zawarto  karty 
[Advanced/Zaawansowane].
Na karcie [Advanced/Zaawansowane] zaznacz pozycj  [Enable ICC 
profile/W cz profil ICC] w obszarze [Color correction for printing/
Korekcja koloru na potrzeby drukowania] i drukuj z u yciem 
ustawienia [Perceptual/Percepcyjna] (str. 144).

Drukowanie z dok adnym odwzorowaniem kolorów
Je li zosta a ustawiona przestrze  kolorów (str. 144) sRGB lub Adobe 
RGB (str. 77, str. 93), jest ona automatycznie przesy ana z programu 
DPP do programu EPP EX, co pozwala na drukowanie z wiernym 
odwzorowaniem kolorów.
Je li zosta a ustawiona przestrze  kolorów Apple RGB lub 
ColorMatch RGB, obraz jest drukowany z przestrzeni  kolorów 
sRGB, natomiast w przypadku ustawienia Wide Gamut RGB obraz 
jest drukowany z przestrzeni  kolorów Adobe RGB. 
Drukowanie z szerokim zakresem odwzorowania kolorów
Je li zosta a ustawiona przestrze  kolorów (str. 77, str. 93) Adobe 
RGB, a obraz jest drukowany na drukarce atramentowej Canon, 
obszar odwzorowania kolorów jest szerszy (szczególnie kolory 
zielony i niebieski s  odwzorowywane w bardziej ywy sposób).

Informacje dodatkowe

Zalety drukowania za pomoc  programu EPP EX

Program DPP umo liwia tak e drukowanie za pomoc  programu 
Easy-PhotoPrint Pro (str. 87).

Na drukarkach atramentowych Canon zgodnych z oprogramowaniem 
Easy-PhotoPrint (zwanym dalej „EPP”) mo na korzysta  z 
nast puj cych opcji drukowania fotografii:

Proste drukowanie obrazów RAW
Drukowanie w wysokiej rozdzielczo ci przy u yciu zakresu 
odwzorowywania kolorów Adobe RGB i drukarek atramentowych Canon

Przed rozpocz ciem drukowania nale y zainstalowa  na komputerze 
program EPP w wersji 3.5 lub nowszej. W przypadku korzystania z drukarki 
atramentowej zgodnej z oprogramowaniem Easy-PhotoPrint EX zaleca si  
drukowanie przy u yciu programu Easy-PhotoPrint EX (str. 43).

1 Wybierz obraz, który ma by  wydrukowany.

2 Uruchom program EPP.
Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Plug-in printing/Drukowanie z u yciem nak adek] 
 [Print with Easy-PhotoPrint/Drukuj za pomoc  programu Easy-PhotoPrint].

Zostanie uruchomiony program EPP.

Drukowanie zdj  na drukarkach atramentowych Canon 
zgodnych z oprogramowaniem Easy-PhotoPrint
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3 W oknie programu EPP wybierz kolejno: menu 
[File/Plik]  [Preferences/Preferencje].

Zostanie wy wietlone okno [Preferences/Preferencje].

4 W polu [Print Quality/Jako  wydruku] wybierz opcj  
[Quality Priority/Priorytet jako ci].

Wybierz 
opcj  
Quality 
Priority 
(Priorytet 
jako ci)

5 Wybierz kart  [Advanced/Zaawansowane], a nast pnie 
wy cz funkcj  kompensacji obrazu programu EPP.

Je li funkcja kompensacji obrazu programu EPP nie zostanie 
wy czona, mo e ona uniemo liwi  drukowanie zdj  z wiernym 
odwzorowaniem kolorów.

6 Okre l liczb  arkuszy, które maj  by  wydrukowane, 
a nast pnie kliknij przycisk [Next/Dalej].

Je li 
zaznaczono, 
kliknij, aby 
usun  
zaznaczenie

Kliknij, aby 
zamkn  
okno

Kliknij

Kliknij, aby 
zwi kszy  
liczb  
arkuszy, które 
maj  by  
wydrukowane
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7 Sprawd , czy funkcja kompensacji obrazu jest wy czona, 
wybierz rodzaj papieru, a nast pnie kliknij przycisk [Next/Dalej].

8Okre l uk ad, a nast pnie kliknij przycisk [Print/Drukuj].

Rozpocznie si  drukowanie.

Je li zaznaczono, kliknij, aby usun  zaznaczenia

Wybierz 
rodzaj 
papieru

Kliknij

Kliknij, aby 
wydrukowa

Wybierz uk ad

Jednocze nie mo na wydrukowa  maksymalnie 1000 obrazów
Jednocze nie mo na wydrukowa  maksymalnie 1000 obrazów 
zaznaczonych w programie DPP. W przypadku drukowania ponad 
1000 obrazów wydruk nale y podzieli  na kilka zada .
Kolory obrazu na wydruku s  inne ni  oczekiwano
Zmie  ustawienie opcji [Rendering intents when using Easy-
PhotoPrint/Interpretacja zamiarów w przypadku korzystania z 
programu Easy-PhotoPrint] (str. 93) na [Perceptual/Percepcyjna] 
(str. 144), a nast pnie rozpocznij drukowanie.

Je li zosta a ustawiona przestrze  kolorów (str. 77, str. 93) Adobe RGB, 
a obraz jest drukowany na drukarce atramentowej Canon, obszar 
odwzorowania kolorów poszerza si  (szczególnie kolory zielony i 
niebieski s  odwzorowywane w bardziej ywy sposób). 
Je li zosta a ustawiona przestrze  kolorów Apple RGB lub ColorMatch 
RGB, obraz jest drukowany z przestrzeni  kolorów sRGB, natomiast w 
przypadku ustawienia Wide Gamut RGB obraz jest drukowany z 
przestrzeni  kolorów Adobe RGB.

Informacje dodatkowe

Drukowanie z szerokim zakresem odwzorowania kolorów

Program DPP umo liwia tak e drukowanie za pomoc  programu 
Easy-PhotoPrint Pro (str. 87).
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U ytkownik mo e wydrukowa  pojedynczy obraz na jednym arkuszu papieru.

1 Wybierz obraz, który ma by  wydrukowany.

2 Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Print/Drukuj].

Zostanie wy wietlone okno dialogowe [Print/Drukuj].

3 Ustaw drukowanie fotografii i rozpocznij 
drukowanie.

W oknie dialogowym ustawie  drukowania okre l optymalne 
ustawienia drukowania fotografii i kliknij przycisk [OK].
Rozpocznie si  drukowanie.

Drukowanie fotografii na drukarkach innych 
ni  drukarki atramentowe Canon Inkjet

Porz dkowanie obrazów
W tej cz ci opisano, jak usuwa  niepotrzebne obrazy, tworzy  foldery 
do zapisywania zdj , przenosi  je, kopiowa  oraz porz dkowa .

Nale y pami ta , e usuni tych obrazów nie mo na odzyska .

1 W oknie g ównym wybierz niepotrzebny obraz.

2 Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Delete/Usu ].

Zostanie wy wietlone okno dialogowe [Confirm File Delete/
Potwierdzenie usuni cia plików].

3 Kliknij przycisk [Yes/Tak].
Obraz zostanie przeniesiony do folderu [Recycle Bin/Kosz] i 
usuni ty z programu DPP.
Obrazy zostan  usuni te z komputera, kiedy na folderze 
[Recycle Bin/Kosz] na pulpicie zostanie wykonana operacja 
[Empty Recycle Bin/Opró nij kosz].

Usuwanie niepotrzebnych obrazów
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U ytkownik mo e utworzy  folder i zapisa  w nim posortowane obrazy.

1 W obszarze folderów wybierz miejsce, w którym ma 
by  utworzony nowy folder.

2 Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Create new 
folder/Utwórz nowy folder].

Zostanie wy wietlone okno dialogowe [Create new folder/Utwórz 
nowy folder].

3 Wprowad  nazw  folderu i kliknij przycisk [OK].
Nowy folder zostanie utworzony w miejscu wybranym w punkcie 1.

Tworzenie folderu do zapisu obrazów
U ytkownik mo e przenie  lub skopiowa  obrazy do oddzielnego 
folderu i posortowa  je wed ug daty rejestracji lub tematyki.

Przeci gnij obraz, aby go przenie  lub skopiowa .
Aby przenie : przeci gnij obraz i upu  go w folderze 

docelowym.
Aby skopiowa : przeci gnij obraz, trzymaj c wci ni ty klawisz 

<Ctrl> i upu  obraz w folderze docelowym.

Obrazy zostan  przeniesione lub skopiowane do folderu 
docelowego.

Przenoszenie obrazów
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Foldery zawieraj ce obrazy mo na przenosi  i kopiowa . Mo na 
równie  sortowa  znajduj ce si  w nich obrazy.

Przeci gnij folder, aby go przenie  lub skopiowa .
Aby przenie : przeci gnij folder i upu  go w folderze 

docelowym.
Aby skopiowa : przeci gnij folder, trzymaj c wci ni ty klawisz 

<Ctrl> i upu  go w folderze docelowym.

Foldery zostan  przeniesione lub skopiowane do folderu 
docelowego.

Przenoszenie folderów z obrazami
Cz sto u ywane foldery mo na zapisa  w postaci zak adek.
Zapisane foldery pojawi  si  po klikni ciu menu [Bookmark/Zak adka].

Porz dkowanie zak adek
U ytkownik mo e zmieni  nazw  lub usun  folder zapisany w menu 
[Bookmark/Zak adka].

1 Zaznacz folder, dla którego ma zosta  zapisana zak adka.

2 Wybierz kolejno: menu [Bookmark/Zak adka]  [Add/Dodaj].
Folder zaznaczony w punkcie 1 zostanie zapisany w menu 
[Bookmark/Zak adka].
Aby wy wietli  w oknie g ównym obrazy z zapisanego folderu, 
wybierz odpowiedni folder z menu [Bookmark/Zak adka].

Wybierz kolejno: menu [Bookmark/Zak adka]  
[Organize/Porz dkuj].

Zostanie wy wietlone okno [Sort bookmarks/Sortowanie 
zak adek], w którym b dzie mo na zmieni  nazwy folderów lub 
usun  foldery.

Zapisywanie cz sto u ywanych folderów (zapisywanie zak adek)

Wybierz
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Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
W tej cz ci opisano ró ne preferencje (takie jak zaawansowana korekcja obrazu, 
procedura automatycznego retuszu kurzu, ró ne funkcje drukowania gotowych prac 
i zarz dzanie kolorami) adresowane do u ytkowników, którzy sprawnie pos uguj  
si  oprogramowaniem do edycji obrazów wyprodukowanym przez inne firmy.

Korekcja z jednoczesnym porównaniem 
z obrazem pocz tkowym.......................................... 53

Zmiana sposobu podzia u okna .................................  53
Korekcja przez porównanie wielu obrazów .............. 54
Wy wietlanie obszaru poza ustalonym 
zakresem w postaci wska nika ostrze enia 
(ostrze enie o jasnych partiach/cieniach) ................ 55
Zaawansowane funkcje edycji ................................. 56

Korekcja balansu bieli za pomoc  temperatury barwowej......... 56
Precyzyjna korekcja balansu bieli za pomoc  ko a kolorów ...... 56
Dostosowywanie zakresu dynamicznego..................  57
Korekcja jasno ci cieni/jasnych partii ........................  57
Korekcja krzywej tonalnej ..........................................  58

Przyk adowe operacje na krzywej tonalnej ............  59
U ywanie pliku Stylu obrazów ...................................  59
Informacje dotycz ce palety narz dzi RGB...............  60

Korzystanie z funkcji Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno ci) .................... 61
Redukcja szumów .................................................... 62
Korekcja zniekszta ce  obiektywu............................ 63

Obs ugiwane aparaty fotograficzne ...........................  63
Obs ugiwane obiektywy .............................................  63
Dokonywanie korekcji ................................................  65

Efekty korekcji zniekszta cenia obiektywu 
typu „rybie oko”........................................................  66

Informacje dotycz ce suwaka Shooting distance 
information (Informacja o odleg o ci).........................  68

Jednoczesna korekcja wielu obrazów ........................ 68
U ywanie cyfrowego optymalizatora obiektywu...........  69

Obs ugiwane aparaty fotograficzne ............................ 69
Obs ugiwane obiektywy.............................................. 69
U ywanie cyfrowego optymalizatora obiektywu ......... 70

Procedura automatycznego retuszu kurzu ..............  73
Obs ugiwane aparaty fotograficzne ............................ 73
Procedura automatycznego retuszu kurzu 
w oknie g ównym ........................................................ 74

R czne usuwanie kurzu (funkcja naprawiania) .........  75
Usuwanie niepotrzebnych fragmentów 
obrazu (funkcja klonowania fragmentu obrazu).......... 77

Przenoszenie obrazu RAW do programu Photoshop ............  77
Ustawianie roboczej przestrzeni kolorów ................  77
Sk adanie obrazów ..................................................  78

Metody sk adania........................................................ 81
Tworzenie obrazów HDR (wysoki zakres dynamiki) .........  81
Uruchamianie programu Map Utility ........................  84
Drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie .........  85
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Korekcja z jednoczesnym porównaniem z obrazem pocz tkowym
W tym samym oknie mo na wy wietli  wersje obrazu przed korekcj  i po 
korekcji oraz sprawdza  rezultaty korekcji w miar  wprowadzania zmian.

1 W oknie edycji wybierz kolejno: menu [View/Widok]  
[Before/after comparison/Porównanie przed/po].

Obraz zostanie wy wietlony w lewym i prawym oknie.
W oknie po prawej stronie jest wy wietlany obraz po edycji.

2 Zmie  sposób wy wietlania obrazów.
Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  [Change up/down/left/
right/Zmie  góra/dó /lewo/prawo]  [Up/down/Góra/dó ].

Uk ad obu obrazów zmieni si  (obrazy b d  wy wietlane na 
górze i na dole).
W oknie na dole jest wy wietlany obraz po edycji.

Obrazy mo na równie  wy wietli  w oknie edycji obrazu, wykonuj c 
t  sam  operacj .

Sposób wy wietlania obrazu mo na zmieni  tak, aby pojedynczy obraz 
by  podzielony na dwie cz ci.

W oknie edycji wybierz kolejno: menu [View/Widok]  
[Display mode/Tryb wy wietlania]  [Split single 
image/Podziel pojedynczy obraz].

Pojedynczy obraz zostanie podzielony i wy wietlony po lewej i 
po prawej stronie lub u góry i na dole ekranu.
Aby prze cza  sposób wy wietlania obrazu (góra-dó , 
lewo-prawo), wykonaj czynno ci opisane w punkcie 2 po lewej 
stronie.

Zmiana sposobu podzia u okna
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Korekcja przez porównanie wielu obrazów
U ytkownik mo e zsynchronizowa  pozycj  wy wietlania wielu okien 
edycji oraz korygowa  obrazy przy ich jednoczesnym porównywaniu.

1 W oknie edycji wy wietl obrazy, które maj  by  
porównane.

2 Wyrównaj obrazy.
Wybierz kolejno: menu [Window/Okno]  [Arrange vertically/
Rozmie  pionowo] lub [Arrange horizontally/Rozmie  poziomo].
Okna edycji zostan  wyrównane.

3 Wybierz kolejno: menu [Window/Okno]  
[Synchronize/Synchronizuj].

4 Powi ksz obraz.
Powi ksz i wy wietl dowolne z okien edycji.

Pozosta e okna edycji tak e zostan  wy wietlone z tym samym 
stosunkiem pozycji do powi kszenia.

5 Przesu  pozycj  wy wietlania.
Przesuni cie wy wietlanego powi kszenia w jednym z okien 
edycji spowoduje tak e zmian  pozycji wy wietlanego 
powi kszenia w pozosta ych oknach edycji.
Aby anulowa  synchronizacj , ponownie wybierz kolejno: menu 
[Window/Okno]  [Synchronize/Synchronizuj].

Synchronizacja dotyczy wy cznie po o enia celownika 
powi kszenia oraz wspó czynnika powi kszenia. Korekcje obrazów 
nie zostan  zsynchronizowane.
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Wy wietlanie obszaru poza ustalonym zakresem w postaci wska nika ostrze enia (ostrze enie o jasnych partiach/cieniach) 
Program pozwala ustawi  wska nik ostrze enia zarówno dla jasnych 
obszarów, jak i cieni, co pozwala na sprawdzenie jasnych i ciemnych 
partii obrazów i zapobiega nadmiernym modyfikacjom. Obszar obrazu 
przekraczaj cy ustalony zakres mo e by  wy wietlany na czerwono w 
przypadku jasnych partii obrazu i na niebiesko w przypadku cieni.

1 Wybierz kolejno: menu [Tools/Narz dzia]  
[Preferences/Preferencje].

2 Wybierz kart  [View settings/Ustawienia 
wy wietlania].

3 Wprowad  warto  ostrze enia dla opcji [Highlight/
Jasne partie] i [Shadow/Cie ].

4 Kliknij przycisk [OK], aby zamkn  okno.

5 Otwórz okno edycji.

6 Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  [Highlight/
Jasne partie]. W podobny sposób wybierz pozycj  
[Shadow/Cie ].

Je li pewien obszar w otwartym obrazie przekracza warto ci 
wprowadzone w punkcie 3, jasne partie b d  wy wietlane na 
czerwono, natomiast partie cieni na niebiesko.

W ten sam sposób mo na tak e wy wietli  ostrze enie w oknie 
edycji obrazu.
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Zaawansowane funkcje edycji
W tej cz ci opisano, jak u ywa  zaawansowanej funkcji korekcji 
dost pnej na palecie narz dzi w oknie edycji.
Opisano tu tak e regulacje wprowadzane przy u yciu zaawansowanych 
funkcji palet narz dzi [RAW] i [RGB] oraz [NR/ALO/Redukcja szumów/
ALO] i [LENS/OBIEKTYW].

Balans bieli mo na skorygowa , ustawiaj c warto  liczbow  
temperatury barwowej.

1 W polu [White balance adjustment/Korekcja balansu 
bieli] wybierz opcj  [Color temperature/Temperatura 
barwowa].

2 Ustaw temperatur  barwow .

Korekcja balansu bieli za pomoc  temperatury barwowej

Wy wietlanie warto ci 
ustawienia

Przeci gnij suwak w lewo lub w prawo

Zakres korekcji wynosi od 2500 do 10 000K (z dok adno ci  do 100K).

Balans bieli mo na precyzyjnie dostosowa , przesuwaj c kursor w 
kierunku koloru wy wietlanego na kole kolorów.

1 Na palecie narz dzi [RAW] kliknij przycisk [Tune/
Dostosuj].

2 Skoryguj balans, przeci gaj c punkt.
Mo na równie  dokona  precyzyjnych korekt, wprowadzaj c 
warto ci korekcji r cznie.

Precyzyjna korekcja balansu bieli za pomoc  ko a kolorów

Wprowad  warto ci do 
ustawienia

Przeci gnij obszar

Aby zarejestrowa  wyniki korekcji w postaci w asnego balansu bieli 
(str. 98), nale y wybra  ustawienie inne ni  [Shot settings/Ustawienia 
fotografowania] z listy [White balance adjustment/Korekcja balansu 
bieli], a nast pnie dokona  korekcji za pomoc  ko a kolorów. Je li z 
listy wybrano pozycj  [Shot settings/Ustawienia fotografowania], a 
nast pnie dokonano korekcji, wyników korekcji nie mo na zapisa  w 
postaci w asnego balansu bieli.
Nie mo na zmieni  ani skorygowa  balansu bieli w przypadku 
wielokrotnie na wietlanych obrazów RAW utworzonych za 
pomoc  aparatu.

Zakres korekcji tonu koloru wynosi od 0 do 359 (z dok adno ci  do 
1 jednostki), a zakres korekcji nasycenia koloru wynosi od 0 do 255 
(z dok adno ci  do 1 jednostki).
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U ytkownik mo e dostosowa  zakres dynamiczny (szeroko  
wyra enia gradacji) od ciemnych do jasnych punktów na obrazie.

O  pozioma przedstawia poziom wej ciowy, natomiast o  
pionowa – poziom wyj ciowy.

Dostosowywanie zakresu dynamicznego

Przesu  w lewo 
lub w prawo
Poziom wej ciowy 
jasnych punktów

Przesu  w lewo lub w prawo
Poziom wej ciowy punktów cienia

Przesu  w dó
Poziom wyj ciowy 
jasnych punktów

Przesu  w gór
Poziom wyj ciowy 
punktów cienia

Istnieje mo liwo  korekcji jasno ci cieni oraz jasnych partii na obrazie. 
Dokonuj c korekty cieni oraz jasnych partii na obrazie o ograniczonej 
jasno ci, mo na zredukowa  efekty przyci cia widoczne w cieniach i 
jasnych partiach. 

Korekcja jasno ci cieni/jasnych partii

Przeci gnij suwaki 
w lewo lub w prawo
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Zmieniaj c krzyw  tonaln , mo na skorygowa  jasno , kontrast i kolor 
okre lonego obszaru (str. 143).

1 Na palecie narz dzi wybierz kart  [RGB].

2 Wybierz tryb krzywej tonalnej i metod  interpolacji.

Korekcja krzywej tonalnej

Umie  kursor na 
wykresie i kliknij 
prawym przyciskiem 
myszy, aby wy wietli  
menu

3 Wprowad  modyfikacje.

O  pozioma przedstawia poziom wej ciowy, natomiast o  
pionowa – poziom wyj ciowy.
Maksymalna liczba punktów [ ] wynosi 8.
Aby usun  punkt [ ], naci nij klawisz <Del> lub kliknij dwukrotnie 

dany punkt [ ].

Kliknij, aby doda  punkt [ ]
Skoryguj, przeci gaj c 
punkt [ ]

Korekcja 
poszczególnych 
kana ów
Pakietowa korekcja 
RGB

Wy wietlany histogram zmienia si  w zale no ci od 
wprowadzanych modyfikacji. Histogram mo na tak e poprawi  
tak, aby pokazywa  stan sprzed jakichkolwiek korekcji (str. 92).
Tryb i metod  interpolacji krzywej tonalnej mo na tak e zmieni  w 
oknie [Preferences/Preferencje] (str. 92).
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Przyk adowe operacje na krzywej tonalnej
Powoduje rozja nienie tonów 

rednich
Powoduje przyciemnienie 

tonów rednich

Powoduje wyostrzenie tonów Powoduje wyg adzenie 
tonów

Plik Stylu obrazów jest plikiem rozszerzaj cym funkcje Stylu obrazów. 
Program DPP umo liwia zastosowanie na obrazach RAW plików Stylu 
obrazów pobranych z witryny firmy Canon, które maj  zastosowanie do 
ró nych scenerii, lub plików Stylu obrazów, które utworzono w 
programie „Picture Style Editor”. Aby u y  pliku Stylu obrazów, nale y 
najpierw zapisa  go na komputerze.

1 W oknie edycji obrazu wy wietl obraz, na którym ma 
by  zastosowany plik Stylu obrazów (str. 11).

2 Wybierz kart  [RAW] na palecie narz dzi, a nast pnie 
kliknij przycisk [Browse/Przegl daj].

Zostanie wy wietlone okno dialogowe [Open/Otwórz].

3 Wybierz plik Stylu obrazów zapisany na dysku 
komputera, a nast pnie kliknij przycisk [Open/Otwórz].

Wybrany plik Stylu obrazów zostanie zastosowany na obrazie.
Aby zastosowa  inny plik Stylu obrazów, wykonaj t  procedur  
ponownie, pocz wszy od punktu 2.

U ywanie pliku Stylu obrazów

Pliki Stylu obrazów, które mo na zastosowa  w aparacie, maj  
rozszerzenie „.PF2”. Ponadto, nie mo na stosowa  na obrazie 
plików Stylu obrazów z rozszerzeniem „.PSE”. Je li jednak zdj cie 
zostanie zarejestrowane z tego typu plikiem zapisanym w aparacie, 
obraz b dzie wy wietlany prawid owo.
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Obrazy mo na korygowa  przy u yciu palety narz dzi, w zale no ci od 
potrzeb prze czaj c karty mi dzy [RAW], [RGB], [NR/ALO/Redukcja 
szumów/ALO] i [LENS/OBIEKTYW].
Paleta narz dzi [RGB] zawiera takie same funkcje, jak typowe 
oprogramowanie do edycji obrazów, na przyk ad opisan  w tym miejscu 
korekcj  krzywej tonalnej, za pomoc  której mo na skorygowa  obrazy RAW.
Poniewa  jednak zakres dzia ania funkcji dost pnych na palecie 
narz dzi [RGB] jest wi kszy ni  w przypadku palety narz dzi [RAW], 
zbyt daleko posuni te modyfikacje mog  spowodowa  nasycenie koloru 
obrazu lub pogorszenie jego jako ci. Dlatego w przypadku funkcji 
innych ni  korekcja krzywej tonalnej (str. 58) i korekcja automatyczna 
(str. 33) zalecane jest korygowanie obrazów przy u yciu tych samych 
funkcji dost pnych na palecie narz dzi [RAW].
Opisy funkcji palety narz dzi [RGB] innych ni  korekcja krzywej tonalnej 
mo na znale  w rozdziale 5.

Informacje dotycz ce palety narz dzi RGB

Zalecan  zasad  generaln  jest edytowanie obrazów RAW przy u yciu 
palety narz dzi [RAW]. Jednak w przypadku, gdy zakres korekcji palety 
narz dzi [RAW] jest niewystarczaj cy i trzeba u y  specjalnych funkcji 
dost pnych na palecie narz dzi [RGB], zalecane jest, aby po 
zako czeniu podstawowej korekcji za pomoc  palety narz dzi [RAW] 
zmodyfikowa  obrazy w najbardziej niezb dnym stopniu za pomoc  
palety narz dzi [RGB].
Funkcji korekcji palety narz dzi [NR/ALO/Redukcja szumów/ALO] i 
[LENS/OBIEKTYW] (str. 129) nale y u ywa  do stosowania funkcji Auto 
Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno ci) (str. 61), 
redukcji szumów (str. 62) i korekcji zniekszta ce  (str. 63) po 
przeprowadzeniu niezb dnych modyfikacji obrazu za pomoc  palet 
narz dzi [RAW] i [RGB].

Korzystanie z palety narz dzi
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W przypadku uzyskania ciemnego zdj cia lub niskiego kontrastu, 
funkcja Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno ci) 
automatycznie skoryguje jasno  i kontrast, daj c lepszy efekt.
Ustawienia wykonanego zdj cia mo na tak e zmieni  za pomoc  funkcji 
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno ci) w aparacie.
Funkcji tej mo na u y  tylko w przypadku obrazów RAW wykonanych 
aparatami EOS-1D X, EOS-1D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark 
II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D i 
EOS 1100D.
* ALO oznacza funkcj  Auto Lighting Optimizer (Automatyczny 
optymalizator jasno ci).

1 Wybierz kart  [NR/ALO/Redukcja szumów/ALO] na 
palecie narz dzi w oknie edycji lub oknie edycji 
obrazu.

2 Zaznacz pole wyboru.

W przypadku zdj  wykonanych z u yciem funkcji Auto Lighting 
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno ci) aparatu, pole 
to b dzie domy lnie zaznaczone.

3 Ustawienia nale y zmieni  odpowiednio do potrzeb.

Zastosowana zostanie automatyczna korekcja w celu 
dostosowania obrazu do wybranych ustawie .
W przypadku zdj  wykonanych z u yciem funkcji Auto Lighting 
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno ci) aparatu, 
domy lnymi ustawieniami b d  warto ci zastosowane w chwili 
fotografowania.
Aby wy czy  funkcj  Auto Lighting Optimizer (Automatyczny 
optymalizator jasno ci), usu  zaznaczenie tej opcji.

Znacznik wyboru

Wybierz jeden z trzech 
poziomów: Low (Niska)/
Standard (Standardowa)/
Strong (Silna)

Je li w nastawach aparatu EOS-1D X, EOS 5D Mark III, EOS 7D, 
EOS 60D, EOS 600D, EOS 550D i EOS 1100D dla opcji [Priorytet 
jasnych partii obr.] zosta a ustawiona warto  [W cz], nie mo na 
ustawi  funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny 
optymalizator jasno ci).
Nie mo na korzysta  z funkcji Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno ci) w przypadku wielokrotnie 
na wietlanych obrazów RAW utworzonych za pomoc  aparatu.

Korzystanie z funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno ci)
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U ytkownik mo e zredukowa  szumy pojawiaj ce si  na obrazach 
RAW zarejestrowanych w nocy lub z du  czu o ci  ISO.
NR jest skrótem terminu „noise reduction” (redukcja szumów).

1 Wybierz kart  [NR/ALO/Redukcja szumów/ALO] na 
palecie narz dzi w oknie edycji lub oknie edycji obrazu.

2 Kliknij przycisk [NR Preview/Pogl d redukcji szumów].

Zostanie wy wietlone okno [NR Preview/Podgl d redukcji szumów].

3 Skoryguj obraz.

Poziom redukcji szumów mo na ustawi  w zakresie od 0 do 20. 
Im wy sze ustawienie, tym wi kszy efekt redukcji szumów.
Efekt redukcji szumów mo na sprawdzi  po wy wietleniu obrazu 
w oknie podgl du redukcji szumów w powi kszeniu 100%.
Mo na zmieni  po o enie okna podgl du redukcji szumów, 
przeci gaj c celownik powi kszenia w oknie nawigacji.

Okno 
nawigacji

Po o enie 
celownika 
powi kszenia

Okno podgl du redukcji szumów

Przeci gnij 
suwaki

4 Kliknij przycisk [Apply/Zastosuj].
Na obrazie zostanie zastosowana redukcja szumów, a obraz 
zostanie wy wietlony ponownie.

Redukcji szumów nie mo na zastosowa , gdy w oknie [Preferences/Preferencje] 
dla opcji [Viewing and saving RAW images/Wy wietlanie i zapisywanie obrazów 
RAW] (str. 89) wybrano ustawienie [High speed/Du a szybko ]. 
Wybierz ustawienie [High quality/Wysoka jako ], aby zredukowa  szumy.

Po zaznaczeniu wielu obrazów w oknie g ównym mo na ustawi  dla nich 
jednakowy poziom redukcji szumów bez konieczno ci wy wietlania okna 
[NR Preview/Podgl d redukcji szumów], dokonuj c korekcji poziomu 
redukcji szumów na palecie narz dzi [NR/ALO/Redukcja szumów/ALO] 
(str. 129) przy u yciu suwaków [Luminance noise reduction/Redukcja 
szumów luminancji] i [Chrominance noise reduction/Redukcja szumów 
chrominancji], a nast pnie klikaj c przycisk [Apply/Zastosuj].

Funkcja redukcji szumów nie dzia a

Ustawianie tych samych parametrów redukcji szumów dla 
wszystkich zdj

Domy lne ustawienia redukcji szumów mo na ustawi  wcze niej 
za pomoc  opcji [Default noise reduction settings/Domy lne 
ustawienia redukcji szumów] na karcie [Tool palette/Paleta 
narz dzi] w oknie [Preferences/Preferencje] (str. 92).
• Po wybraniu opcji [Apply camera settings/Zastosuj ustawienia 

aparatu] jako domy lne zostan  u yte ustawienia poziomu 
redukcji szumów pasuj ce do ustawie  aparatu.

• Po wybraniu opcji [Set as defaults/Ustaw jako domy lne] wybrane 
ustawienia poziomu redukcji szumów u ywane b d  jako 
domy lne. Jest to szczególnie u yteczne przy jednoczesnej 
redukcji szumów wszystkich obrazów w folderze, na przyk ad w 
przypadku obrazów zarejestrowanych z wysokimi czu o ciami ISO.

Jednak w przypadku obrazów z do czonymi przepisami stosowany 
b dzie poziom redukcji szumów zarejestrowany w tych przepisach.
Je li zosta o wybrane ustawienie [Luminance noise reduction/
Redukcja szumów luminancji], wraz z redukcj  szumów mo e 
nast pi  zmniejszenie rozdzielczo ci.
Je li zosta o wybrane ustawienie [Chrominance noise reduction/
Redukcja szumów chrominancji], wraz z redukcj  szumów mo e 
wyst pi  rozmycie kolorów. 
Lista funkcji okna [NR Preview/Podgl d redukcji szumów] — patrz str. 131.

Redukcja szumów
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Korekcja zniekszta ce  obiektywu
Punkty iluminacji pobocznej, zniekszta cenia obiektu oraz rozmycie 
kolorów wynikaj ce z fizycznych w a ciwo ci obiektywu, a tak e 
niewielkie zniekszta cenia ladowe mo na w atwy sposób skorygowa .
Nale y pami ta , e korekcj  mo na przeprowadzi  wy cznie na 
obrazach RAW zarejestrowanych za pomoc  wymienionych poni ej 
zgodnych aparatów fotograficznych i obiektywów. Obrazów JPEG i TIFF 
nie mo na modyfikowa .

*1 Wymaga oprogramowania sprz towego w wersji 1.1.1
*2 Wymaga oprogramowania sprz towego w wersji 1.0.6

EOS-1D X EOS-1D Mark IV EOS-1Ds Mark III

EOS-1D Mark III EOS-1D Mark II N EOS-1Ds Mark II

EOS-1D Mark II EOS-1Ds EOS-1D

EOS 5D Mark III EOS 5D Mark II EOS 5D*1 

EOS 7D EOS 60D EOS 50D

EOS 40D EOS 30D*2 EOS 600D

EOS 550D EOS 500D EOS 450D

EOS 400D DIGITAL EOS 1100D EOS 1000D

Obs ugiwane aparaty fotograficzne

Obiektywy typu „rybie oko” oraz obiektywy super szerokok tne 
i szerokok tne

EF 14 mm f/2,8L USM EF 14 mm f/2,8L II USM*3

EF 8-15 mm f/4L USM Fisheye*3 EF 15 mm f/2,8 Fisheye*3 

EF 20 mm f/2,8 USM EF 24 mm f/1,4L USM

EF 24 mm f/1,4L II USM*3 EF 24 mm f/2,8

EF 24 mm f/2,8 IS USM*3 EF 28 mm f/1,8 USM

EF 28 mm f/2,8 EF 28 mm f/2,8 IS USM*3

EF 35 mm f/1,4L USM EF 35 mm f/2

Teleobiektywy standardowe i redniego zasi gu
EF 50 mm f/1,2L USM*4 EF 50 mm f/1,4 USM

EF 50 mm f/1,8 EF 50 mm f/1,8 II

EF 85 mm f/1,2L USM EF 85 mm f/1,2L II USM*5

EF 85 mm f/1,8 USM EF 100 mm f/2 USM

Teleobiektywy
EF 135 mm f/2L USM EF 135 mm f/2,8 

(mi kko rysuj cy)

EF 200 mm f/2L IS USM*3 EF 200 mm f/2,8L USM

EF 200 mm f/2,8L II USM EF 300 mm f/2,8L II IS USM*3 

EF 300 mm f/2,8L IS USM EF 300 mm f/4L IS USM

EF 400 mm f/2,8L IS USM EF 400 mm f/2,8L II IS USM*3 

EF 400 mm f/5,6L USM EF 400 mm f/4 DO IS USM

EF 500 mm f/4L IS USM EF 500 mm f/4L II IS USM*3 

EF 600 mm f/4L IS USM EF 600 mm f/4L II IS USM*3 

EF 800 mm f/5,6L IS USM*3 _

Obs ugiwane obiektywy
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Obiektywy zmiennoogniskowe
EF 16-35 mm f/2,8L USM EF 16-35 mm f/2,8L II USM*3

EF 17-35 mm f/2,8L USM EF 17-40 mm f/4L USM
EF 20-35 mm f/3,5-4,5 USM EF 24-70 mm f/2,8L USM
EF 24-70 mm f/2,8L II USM*3 EF 24-85 mm f/3,5-4,5 USM
EF 24-105 mm f/4L IS USM EF 28-70 mm f/2,8L USM
EF 28-90 mm f/4-5,6 USM EF 28-90 mm f/4-5,6 II USM
EF 28-90 mm f/4-5,6 EF 28-90 mm f/4-5,6 II
EF 28-90 mm f/4-5,6 III EF 28-105 mm f/3,5-4,5 USM
EF 28-105 mm f/3,5-4,5 II USM EF 28-105 mm f/4-5,6 USM
EF 28-105 mm f/4-5,6 EF 28-135 mm f/3,5-5,6 IS USM
EF 28-200 mm f/3,5-5,6 EF 28-200 mm f/3,5-5,6 USM
EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM EF 55-200 mm f/4,5-5,6 II USM
EF 55-200 mm f/4-5,6 USM EF 70-200 mm f/2,8L USM
EF 70-200 mm f/2,8L IS USM EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM*3

EF 70-200 mm f/4L USM EF 70-200 mm f/4L IS USM*4

EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM*3 EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM
EF 70-300 mm f/4,5-5,6 DO IS USM EF 75-300 mm f/4-5,6 II*3

EF 75-300 mm f/4-5,6 III*3 EF 75-300 mm f/4-5,6 USM
EF 75-300 mm f/4-5,6 II USM EF 75-300 mm f/4-5,6 III USM
EF 90-300 mm f/4,5-5,6 EF 90-300 mm f/4,5-5,6 USM
EF 100-300 mm f/4,5-5,6 USM EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM

Makroobiektywy
EF 50 mm f/2,5 Compact Macro*3 EF 100 mm f/2,8 Macro USM
EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM*3 EF 180 mm f/3,5L Macro USM
MP-E 65 mm f/2,8 1-5x Macro 
Photo*3  _

Funkcja korekcji zniekszta ce  nie zostanie zastosowana do 
obrazów, które zosta y wykonane przy u yciu obiektywów *3 *4 *5 i 
aparatów EOS 5D lub EOS 30D z oprogramowaniem sprz towym w 
wersjach podanych ni ej.
* Obiektywów EF-S nie mo na pod czy  do aparatu EOS 5D.
*3 EOS 5D, oprogramowanie sprz towe w wersji 1.1.0 lub 

wcze niejszej; EOS 30D, oprogramowanie sprz towe w wersji 
1.0.5 lub wcze niejszej

*4 EOS 5D, oprogramowanie sprz towe w wersji 1.1.0 lub 
wcze niejszej; EOS 30D, oprogramowanie sprz towe w wersji 
1.0.4 lub wcze niejszej

*5 EOS 5D, oprogramowanie sprz towe w wersji 1.0.5 lub 
wcze niejszej; EOS 30D, oprogramowanie sprz towe w wersji 
1.0.4 lub wcze niejszej

Obiektywy EF-S
EF-S 60 mm f/2,8 Macro USM EF-S 10-22 mm f/3,5-4,5 USM
EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS*3 EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM
EF-S 17-85 mm f/4-5,6 IS USM EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6
EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 II EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 III*3 
EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 USM EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 II USM
EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS*3 EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II*3 
EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS*3 EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS*3

EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS*3 EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS II*3

Obrazy RAW zarejestrowane przy u yciu zgodnego obiektywu 
mo na korygowa , nawet je li do obiektywu do czono konwerter.
Mo na tak e korygowa  obrazy RAW zarejestrowane przy u yciu 
obiektywu EF 50 mm f/2,5 Compact Macro z teleobiektywem Life 
Size Converter EF.
Funkcja korekcji zniekszta ce  nie jest dost pna w przypadku 
obrazów zarejestrowanych przy u yciu aparatów i obiektywów, 
których nie wymieniono na listach „Obs ugiwane aparaty 
fotograficzne” i „Obs ugiwane obiektywy”. Dlatego te  nie s  one 
wy wietlane i nie mo na ich u y .
Funkcja korekcji aberracji chromatycznej nie jest dost pna w 
przypadku wielokrotnie na wietlanych obrazów RAW 
utworzonych za pomoc  aparatu.
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3 Zaznacz parametry, które maj  by  skorygowane.

Obraz zostanie skorygowany i wy wietlony ponownie.
Sprawd  wyniki korekcji iluminacji pobocznej lub zniekszta ce  w 
widoku ca ego obrazu.
Sprawd  wyniki korekcji aberracji chromatycznej i rozmycia 
kolorów, klikaj c obszar obrazu, który ma by  sprawdzony. 
Wskazany obszar zostanie wy wietlony w prawym górnym rogu 
okna w powi kszeniu 200% (str. 136).
Stopie  korekcji mo na zmniejszy , przesuwaj c suwak korekcji 
danego parametru w lewo.
Aberracj  chromatyczn  dla koloru czerwonego mo na 
skorygowa  za pomoc  suwaka [R] w obszarze [Chromatic 
aberration/Aberracja chromatyczna], natomiast dla koloru 
niebieskiego — za pomoc  suwaka [B].
Aby poprawi  efekt zniekszta cenia obiektywu dla obrazów 
zarejestrowanych obiektywem typu „rybie oko” (EF 8–15 mm f/4L 
USM Fisheye lub EF 15 mm f/2,8 Fisheye), mo na wybra  cztery 
efekty z listy [Effect/Efekt] poza ustawieniem [Shot settings/
Ustawienia fotografowania], które jest zazwyczaj stosowane do 
korekcji dystorsji.
Stopie  efektu mo na regulowa  za pomoc  suwaka 
umieszczonego poni ej pozycji [Distortion/Zniekszta cenie].
Szczegó owe informacje na temat ka dego efektu znajduj  si  
w cz ci „Efekty korekcji zniekszta cenia obiektywu typu 
»rybie oko«” (str. 66).

Korekcja mo e obejmowa  jedno lub jednocze nie kilka spo ród 
wymienionych poni ej czterech zniekszta ce .

Peripheral illumination (Iluminacja poboczna) 
Chromatic aberration (Aberracja chromatyczna) (kolorowe obwódki 
wyst puj ce na brzegach obrazu) 
Color blur (Rozmycie kolorów) (niebieskiego i czerwonego, 
wyst puj ce niekiedy na kraw dzi jasnego obszaru obrazu) 
Distortions (Zniekszta cenia) 

1 Na palecie narz dzi wybierz kart  [LENS/
OBIEKTYW].

2 Kliknij przycisk [Tune/Dostosuj].

Zostanie wy wietlone okno [Lens aberration correction/Korekcja 
zniekszta ce  obiektywu]. 

Dokonywanie korekcji
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W przypadku obrazów zarejestrowanych z obiektywem EF 8–15 
mm f/4L USM Fisheye po wybraniu opcji [Emphasize Linearity/
Podkre l liniowo ] z pola listy [Effect/Efekt] wy wietlony 
zostanie równie  suwak do precyzyjnej korekty. 
Wyreguluj warto  korekcji zniekszta cenia obiektywu za pomoc  
suwaka, a nast pnie skorzystaj z precyzyjnego suwaka, je li 
wymagana jest dalsza regulacja.
Po wy wietleniu pola listy wyboru konwertera wybierz konwerter 
zainstalowany podczas fotografowania.

4 Kliknij przycisk [OK].
Okno [Lens aberration correction/Korekcja zniekszta ce  
obiektywu] zostanie zamkni te, a w oknie edycji zostanie 
ponownie wy wietlony obraz z zastosowanymi modyfikacjami.
Wynik ustawie  okna [Lens aberration correction/Korekcja 
zniekszta ce  obiektywu] zostanie tak e wy wietlony na palecie 
narz dzi.
Symbol [ ] wy wietlany na obrazie w oknie g ównym 
oznacza, e zastosowano korekcj  zniekszta ce  obiektywu 
(str. 126).

Efekty korekcji zniekszta cenia obiektywu 
typu „rybie oko”

Shot settings (Ustawienia fotografowania)
Wybór tej opcji powoduje zastosowanie wy cznie korekcji optycznej 
dystorsji.

Emphasize Linearity (Podkre l liniowo )
Opcja ta powoduje skonwertowanie obrazu za pomoc  
odwzorowania rodkowego. Ta metoda odwzorowania u ywana jest z 
obiektywami ogólnego zastosowania.
W odró nieniu do obiektywów „rybie oko” odwzorowanie rodkowe 
wy wietla proste linie jako proste linie.
Wybór tej opcji powoduje uzyskanie szerokiego obrazu 
panoramicznego. Jednak e obszary poboczne s  rozci gni te, 
co powoduje zredukowanie rozdzielczo ci.
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Emphasize Distance (Podkre l odleg o )
Opcja ta powoduje skonwertowanie obrazu za pomoc  
odwzorowania równoodleg o ciowego. Ta metoda odwzorowania 
zachowuje powi zania odleg o ci.
Na obrazie odleg o ci od rodka do brzegów b d  te same.
W szczególno ci podczas fotografowania sferycznych cia  niebieskich 
obszary powy ej horyzontu (deklinacja) zostan  zarejestrowane z 
zachowaniem równych odst pów. Z tego powodu metoda ta stosowana 
jest w fotografii cia  niebieskich (mapy nieba, wykresy drogi s o ca itp.).

Emphasize Periphery (Podkre l brzegi)
Opcja ta powoduje skonwertowanie obrazu za pomoc  odwzorowania 
stereograficznego. Ta metoda odwzorowania podkre la brzegi obrazu.
Odwzorowanie stereograficzne umo liwia poprawne przedstawienie 
powi za  mi dzy pozycjami (kierunkami geograficznymi) na 
powierzchni sferycznej. Jest zatem stosowane w przypadku map 
wiata i kamer monitoringu.

Wybór tej opcji powoduje rozci gni cie brzegów obrazu i mo e 
spowodowa  zredukowanie rozdzielczo ci. 

Emphasize Center (Podkre l rodek)
Opcja ta powoduje skonwertowanie obrazu za pomoc  odwzorowania 
prostok tnego. Metoda ta uwydatnia rodkow  cz  obrazu.
Z uwagi na to, i  odwzorowanie prostok tne umo liwia wy wietlenie 
obiektu o jednolitym stopniu jasno ci w tym samym miejscu na 
obrazie, metoda ta jest przewa nie stosowana do celów 
fotografowania dystrybucji luminancji i fotografii zwierz t.
Wybór tej opcji powoduje rozci gni cie rodkowej cz ci obrazu i 
mo e spowodowa  zredukowanie rozdzielczo ci.

Wybór opcji [Emphasize Linearity/Podkre l liniowo ], [Emphasize 
Distance/Podkre l odleg o ], [Emphasize Periphery/Podkre l brzegi] 
lub [Emphasize Center/Podkre l rodek] spowoduje uzyskanie efektu 
podobnego do ka dej z metod projekcji, jednak konwersja nie 
powoduje zastosowania tych metod w cis ym sensie.
Nale y równie  pami ta , e opcje te nie powinny by  stosowane 
do celów naukowych lub podobnych.
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W przypadku korekcji obrazów RAW zarejestrowanych aparatem 
wymienionym w poni szej tabeli, je li w obrazie zapisana zosta a informacja 
o odleg o ci, suwak zostanie automatycznie ustawiony zgodnie z t  
informacj . Jednak je li ta informacja nie zosta a zapisana, suwak 
automatycznie zostanie ustawiony w prawej kra cowej pozycji, oznaczaj cej 
niesko czono , a ponad nim zostanie wy wietlony symbol [<!>]. 
Je li informacja o odleg o ci nie zosta a ustawiona na niesko czono , 
mo na j  w niewielkim zakresie modyfikowa , przesuwaj c suwak i 
spogl daj c na ekran.

W przypadku korekcji obrazów RAW zarejestrowanych aparatem 
wymienionym w poni szej tabeli suwak zostanie automatycznie ustawiony 
w prawej kra cowej pozycji oznaczaj cej niesko czono . Je li odleg o  
nie zosta a ustawiona na niesko czono , mo na j  w niewielkim zakresie 
modyfikowa , przesuwaj c suwak i spogl daj c na ekran.

W przypadku obrazów RAW wykonanych obiektywem MP-E 65 mm 
f/2,8 1-5x Macro Photo lub EF 50 mm f/2,5 Compact Macro z 
telekonwerterem Life Size Converter EF, wska nik suwaka zmieni si  
na [Magnification factor/Wspó czynnik powi kszenia].
Ustawienie suwaka [Shooting distance information/Informacja o 
odleg o ci] jest stosowane w odniesieniu do wszystkich 
korygowanych parametrów ze znacznikami wyboru.

EOS-1D X EOS-1D Mark IV EOS-1Ds Mark III

EOS-1D Mark III EOS 5D Mark III EOS 5D Mark II

EOS 7D EOS 60D EOS 50D

EOS 40D EOS 600D EOS 550D

EOS 500D EOS 450D EOS 1100D

EOS 1000D _ _

EOS-1D Mark II N EOS-1Ds Mark II EOS-1D Mark II

EOS-1Ds EOS-1D EOS 5D

EOS 30D EOS 400D DIGITAL _

Informacje dotycz ce suwaka Shooting 
distance information (Informacja o odleg o ci) W oknie g ównym zaznacz kilka obrazów, które maj  by  skorygowane. 

Wy wietl palet  narz dzi, klikaj c przycisk [Tool Palette/Paleta narz dzi] 
(str. 124) na pasku narz dzi. Po przeprowadzeniu procedur korekcji 
(str. 65) z poziomu wy wietlonej palety narz dzi te same korekcje mo na 
zastosowa  na wszystkich obrazach zaznaczonych w oknie g ównym.
Te same korekcje mo na tak e zastosowa , kopiuj c przepis 
korygowanego obrazu i wklejaj c go do wielu obrazów (str. 41).

Zastosowanie korekcji [Peripheral illumination/Iluminacja poboczna] 
spowodowa o pojawienie si  szumów na brzegach obrazu 
Tego rodzaju szumy mo na skorygowa , stosuj c funkcj  redukcji 
szumów luminancji i/lub chrominancji (str. 62). Jednak je li dla zdj  
wykonanych noc  lub przy du ej czu o ci ISO zastosowana zosta a 
wysoka warto  korekcji [Peripheral illumination/Iluminacja 
poboczna], szumy mog  nie zosta  zredukowane.
Po zastosowaniu korekcji [Distortion/Zniekszta cenie] obraz 
wydaje si  mie  mniejsz  rozdzielczo
W takiej sytuacji mo na przywróci  obrazowi wygl d zbli ony do tego 
sprzed korekcji poprzez zastosowanie silniejszej regulacji ostro ci (str. 31).
Zastosowanie korekcji [Color blur/Rozmycie kolorów] 
spowodowa o os abienie kolorów
W takiej sytuacji mo na przywróci  obrazowi wygl d zbli ony do tego 
sprzed korekcji poprzez zastosowanie silniejszej regulacji tonu (str. 29) i/
lub nasycenia koloru (str. 107), co spowoduje wzmocnienie kolorów.
Efekt korekcji [Color blur/Rozmycie kolorów] jest niewidoczny
Korekcja [Color blur/Rozmycie kolorów] koryguje niebieski i czerwony 
kolor wyst puj cy na kraw dzi jasnego obszaru obrazu. Je li warunki 
korekcji nie s  spe nione, korekcja nie zostanie przeprowadzona.

Informacje dodatkowe

Jednoczesna korekcja wielu obrazów

Korekcja [Distortion/Zniekszta cenie] mo e powodowa  obci cie 
brzegów obrazu.

Lista funkcji okna [Lens aberration correction/Korekcja 
zniekszta ce  obiektywu] — patrz str. 136.
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U ywanie cyfrowego optymalizatora obiektywu
Funkcja ta umo liwia zwi kszenie rozdzielczo ci obrazów przez 
usuni cie wszelkich pozosta ych zniekszta ce  zwi zanych z 
tworzeniem obrazu lub pogorszeniem rozdzielczo ci wynikaj cym ze 
zjawiska dyfrakcji, które jest nie do unikni cia z powodu konieczno ci 
przej cia wiat a przez obiektyw. Te zjawiska optyczne nie mog  by  
skorygowane za pomoc  funkcji [Lens aberration correction/Korekcja 
zniekszta ce  obiektywu] (str. 63). Korekcja jest realizowana za pomoc  
warto ci przypisanych do ka dego obiektywu. Korygowane mog  by  
obrazy RAW wykonane za pomoc  wymienionych poni ej „zgodnych 
aparatów” i „zgodnych obiektywów”. Obrazów typu JPEG, TIFF, S-RAW 
i M-RAW nie mo na korygowa . Aby korzysta  z tej funkcji, nale y 
wcze niej pobra  do komputera [Lens data/Dane obiektywu] dla 
obiektywu u ywanego do wykonywania zdj .
Przed rozpocz ciem korzystania z cyfrowego optymalizatora obiektywu 
zaleca si  ustawienie opcji [Sharpness/Ostro ] lub [Strength/
Wzmocnienie] ustawienia [Unsharp mask/Maska wyostrzaj ca] w 
pozycji 0.

*1 Wymaga oprogramowania sprz towego w wersji 1.1.1
*2 Wymaga oprogramowania sprz towego w wersji 1.0.6

EOS-1D X EOS-1D Mark IV EOS-1Ds Mark III

EOS-1D Mark III EOS-1D Mark II N EOS-1Ds Mark II

EOS-1D Mark II EOS-1Ds EOS-1D

EOS 5D Mark III EOS 5D Mark II EOS 5D*1 

EOS 7D EOS 60D EOS 50D

EOS 40D EOS 30D*2 EOS 600D

EOS R550D EOS 500D EOS 450D

EOS 400D DIGITAL EOS 1100D EOS 1000D

Obs ugiwane aparaty fotograficzne

Obiektywy szerokok tne
EF 14 mm f/2,8L II USM EF 24 mm f/1,4L II USM
EF 35 mm f/1,4L USM _

Teleobiektywy standardowe i redniego zasi gu
EF 50 mm f/1,4 USM EF 50 mm f/1,2L USM
EF 85 mm f/1,2L II USM _

Teleobiektywy
EF 300 mm f/2,8L II IS USM EF 400 mm f/2,8L II IS USM
EF 500 mm f/4L II IS USM EF 600 mm f/4L II IS USM

Obiektywy zmiennoogniskowe
EF 16-35 mm f/2,8L USM EF 16-35 mm f/2,8L II USM
EF 17-40 mm f/4L USM EF 24-70 mm f/2,8L USM
EF 24-70 mm f/2,8L II USM EF 24-105 mm f/4L IS USM
EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM EF 70-200 mm f/2,8L IS USM
EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM EF 70-200 mm f/4L USM
EF 70-200 mm f/4L IS USM EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM
EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM  _

Obiektywy EF-S
EF-S 10-22 mm f/3,5-4,5 USM EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS
EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM EF-S 17-85 mm f/4-5,6 IS USM
EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS

Obs ugiwane obiektywy

Cyfrowy optymalizator obiektywu nie jest dost pny w przypadku zdj  
wykonanych za pomoc  zgodnego obiektywu z pod czonym konwerterem.
Nie mo na korzysta  z funkcji cyfrowego optymalizatora obiektywu w przypadku 
wielokrotnie na wietlanych obrazów RAW utworzonych za pomoc  aparatu.



70

1
2
3
4
5

Wprowadzenie

Przegl d 
spisu tre ci

Czynno ci 
podstawowe

Czynno ci 
zaawansowane

Zaawansowana 
edycja i drukowanie 

obrazów

Edycja 
obrazów 

JPEG/TIFF

Skorowidz

Przetwarzanie 
du ej liczby 
obrazów

Informacje 
pomocnicze

1 Na palecie narz dzi wybierz kart  [LENS/
OBIEKTYW], a nast pnie sprawd  status danych 
[Lens data/Dane obiektywu] funkcji [Digital Lens 
Optimizer/Cyfrowy optymalizator obiektywu].

W przypadku obrazów wykonanych za pomoc  niezgodnego 
aparatu lub obiektywu lub w przypadku niezgodnych obrazów, 
takich jak JPEG, TIFF, S-RAW lub M-RAW, jest wy wietlany 
komunikat [Not Available/Niedost pne]. Funkcji tej nie mo na 
zastosowa  do tych obrazów.
Je li jest wy wietlany komunikat [No/Nie], nale y przej  do 
kroku 2. Aby korzysta  z tej funkcji, nale y pobra  dane [Lens 
data/Dane obiektywu] dotycz ce obiektywu u ywanego do 
wykonania zdj cia. Zaleca si  sprawdzenie, czy obiektyw jest 
obs ugiwany, przed wykonaniem zdj . Obiektyw mo na 
sprawdzi  za pomoc  przycisku [Info/Informacje] znajduj cego 
si  na pasku narz dzi okna g ównego (str. 23). Obiektyw mo na 
sprawdzi  tak e za pomoc  menu, które pojawia si  po klikni ciu 
obrazu prawym przyciskiem myszy.
Je li jest wy wietlany komunikat [Yes/Tak], nale y przej  do kroku 4.

Zanim u ytkownik kliknie przycisk [Update/Aktualizuj] w kroku 2, w 
przypadku niezgodnych obrazów mo e by  wy wietlany komunikat 
[No/Nie] dotycz cy danych obiektywu zamiast komunikatu [Not 
Available/Niedost pne].

U ywanie cyfrowego optymalizatora obiektywu 2 Kliknij przycisk [Update/Aktualizuj].

Uka e si  okno [Add or Remove lens data/Dodaj lub usu  dane 
obiektywu].

Aby mo na by o skorzysta  z tej funkcji, potrzebny jest dost p do 
Internetu (subskrypcja us ug, zainstalowana przegl darka 
internetowa i gniazdo sieciowe).
Do tej operacji s  wymagane uprawnienia administratora.
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3 Zaznacz pole wyboru obok obiektywu u ytego do 
wykonania zdj cia, a nast pnie kliknij przycisk 
[Start/Rozpocznij].

Dane dotycz ce obiektywu zostan  pobrane do komputera. 
Po zako czeniu pobierania danych obiektywu komunikat 
dotycz cy [Lens data/Dane obiektywu] zmieni si  na [Yes/Tak].
Mo na równocze nie pobra  dane dotycz ce wielu obiektywów. 
Je li usuniesz zaznaczenie pola wyboru przy nazwach 
obiektywów, których dane ju  zosta y pobrane, a nast pnie 
klikniesz przycisk [Start/Rozpocznij], dane dotycz ce tych 
obiektywów zostan  usuni te z komputera.

W przypadku niektórych typów, bie cych stanów dzia ania itp. 
oprogramowania uruchomionego w komputerze pobieranie danych 
obiektywu mo e zako czy  si  niepowodzeniem. W takim wypadku 
nale y zaczeka  chwil , a nast pnie ponownie pobra  dane.

4 Kliknij przycisk [Tune/Dostosuj].

Zostanie wy wietlone okno [Digital Lens Optimizer/Cyfrowy 
optymalizator obiektywu].
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5 Zaznacz pole wyboru [Setting/Ustawienia] i skoryguj 
obraz. 

Pole wyboru [Setting/Ustawienie] b dzie zaznaczone, je li do 
obrazu zastosowano ju  funkcj  cyfrowego optymalizatora 
obiektywu. Usu  zaznaczenie i kliknij przycisk [Save/Zapisz], aby 
anulowa  funkcj  cyfrowego optymalizatora obiektywu.
W oknie [Digital Lens Optimizer/Cyfrowy optymalizator obiektywu] 
obrazy s  wy wietlane z zastosowanymi efektami [Sharpness/
Ostro ] i [Unsharp mask/Maska wyostrzaj ca].
W przypadku zastosowania cyfrowego optymalizatora obiektywu 
efekt ustawienia [Sharpness/Ostro ] lub [Unsharp mask/Maska 
wyostrzaj ca] mo e sta  si  nadmierny. Przed rozpocz ciem 
korzystania z cyfrowego optymalizatora obiektywu zaleca si  
ustawienie opcji [Sharpness/Ostro ] lub [Strength/Wzmocnienie] 
ustawienia [Unsharp mask/Maska wyostrzaj ca] w pozycji 0. Po 
zastosowaniu cyfrowego optymalizatora obiektywu nale y 
ponownie dostosowa  opcje [Sharpness/Ostro ] lub [Unsharp 
mask/Maska wyostrzaj ca].

U yj suwaka, aby wyregulowa  efekt cyfrowego optymalizatora 
obiektywu.
Je li dla poziomu cyfrowego optymalizatora obiektywu 
wy wietlana jest opcja [MAX/MAKS.], to efekt pozostanie bez 
zmian, nawet po przesuni ciu suwaka jeszcze dalej w prawo.
Mo na zmieni  po o enie okna podgl du, przeci gaj c celownik 
powi kszenia w oknie nawigacji. 
Nawet je li ustawisz w tym oknie warto  odleg o ci w 
odniesieniu do danego obiektywu, wskazywana warto  
odleg o ci w oknie [Lens aberration correction/Korekcja 
zniekszta ce  obiektywu] nie zmieni si .
Jednak je li ta informacja nie zosta a zapisana, suwak odleg o ci 
zostanie automatycznie ustawiony w prawej kra cowej pozycji, 
oznaczaj cej niesko czono , a nad nim zostanie wy wietlony 
symbol [<!>].
Je li zastosowano cyfrowy optymalizator obiektywu, to nie 
mo na korygowa  opcji [Chromatic aberration/Aberacja 
chromatyczna] ustawienia [Lens aberration correction/Korekcja 
zniekszta ce  obiektywu].

6 Kliknij przycisk [Save/Zapisz]. 

Okno [Digital Lens Optimizer/Cyfrowy optymalizator obiektywu] 
zostanie zamkni te, a rezultaty korekcji zostan  zastosowane do 
obrazu w oknie edycji.
Korekcje dokonane w oknie [Digital Lens Optimizer/Cyfrowy 
optymalizator obiektywu] zostan  tak e wy wietlone na palecie 
narz dzi. 
Symbol [ ] wy wietlany na obrazie w oknie g ównym 
oznacza, e zastosowano cyfrowy optymalizator obiektywu 
(str. 126).
Po klikni ciu przycisku [Save/Zapisz] zastosowanie korekcji do 
obrazu mo e troch  potrwa .
Po zastosowaniu cyfrowego optymalizatora obiektywu rozmiary 
pliku obrazu b d  wi ksze.
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Procedura automatycznego retuszu kurzu
Do automatycznego usuwania drobin kurzu mo na u y  danych dla 
retuszu kurzu, które s  do czane do obrazów zarejestrowanych za 
pomoc  aparatu wyposa onego w tak  funkcj .

EOS-1D X EOS-1D Mark IV EOS-1Ds Mark III

EOS-1D Mark III EOS 5D Mark III EOS 5D Mark II

EOS 7D EOS 60D EOS 50D

EOS 40D EOS 600D EOS 550D

EOS 500D EOS 450D EOS 400D DIGITAL

EOS 1100D EOS 1000D _

1 W oknie g ównym wybierz obraz z do czonymi 
danymi dla retuszu kurzu.

2 Kliknij przycisk [Stamp/Klonowanie].

Zostanie wy wietlone okno klonowania fragmentu obrazu.

Obs ugiwane aparaty fotograficzne

3 Gdy obraz zostanie wy wietlony ponownie, kliknij 
przycisk [Apply Dust Delete Data/Zastosuj dane dla 
retuszu kurzu].

Drobiny kurzu zostan  usuni te w ramach jednej operacji.

4 Kliknij przycisk [OK], aby wróci  do okna g ównego.
Na obrazie, z którego usuni to drobiny kurzu, zostanie 
wy wietlony symbol [ ] (str. 126).
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Obraz z retuszem kurzu mo na w dowolnym momencie 
przywróci  do stanu pocz tkowego
Obraz z retuszem kurzu jest wy wietlany lub drukowany jako obraz z 
retuszem kurzu. Poniewa  jednak kurz nie jest w rzeczywisto ci 
usuwany z obrazu, mo na przywróci  obraz pocz tkowy, klikaj c 
przycisk [Undo/Cofnij] w oknie klonowania fragmentu obrazu lub 
wykonuj c procedur  „Ponowna edycja obrazu” (str. 43).
Sprawdzanie retuszu kurzu w oknie klonowania fragmentu obrazu
Sprawd  retusz kurzu w oknie klonowania fragmentu obrazu. Obrazy 
przed retuszem kurzu s  wy wietlane w innych oknach i nie mo na 
ich sprawdzi .
Drukowanie obrazów z retuszem kurzu
Obraz z retuszem kurzu mo na wydrukowa  w programie DPP.
Nie mo na klikn  przycisku [Apply Dust Delete Data/Zastosuj 
dane dla retuszu kurzu]
Je li do obrazu w aparacie do czono dane dla retuszu kurzu, ale na 
obrazie nie ma kurzu, który móg by zosta  usuni ty przez program 
DPP, przycisk [Apply Dust Delete Data/Zastosuj dane dla retuszu 
kurzu] jest wy czony.
Usuwanie drobin kurzu, których nie mo na usun  za pomoc  
procedury automatycznego retuszu kurzu
W ramach procedury automatycznego retuszu kurzu drobiny s  
usuwane w oparciu o informacje zapisane w danych dla retuszu 
kurzu. Jednak w przypadku niektórych rodzajów kurzu usuni cie jego 
drobin mo e by  niemo liwe. Je li tak si  dzieje, tego rodzaju drobiny 
kurzu nale y usun  przy u yciu funkcji naprawiania (str. 75) lub 
funkcji klonowania fragmentu obrazu (str. 77).
Obraz staje si  obrazem z retuszem kurzu po przekszta ceniu i 
zapisaniu
Obraz RAW staje si  rzeczywi cie obrazem z retuszem kurzu po 
przekszta ceniu go na obraz JPEG lub TIFF i zapisaniu (str. 42).

Informacje dodatkowe

Sprawdzanie usuni tych drobin kurzu
Po wykonaniu czynno ci opisanych w punkcie 3 mo na wy wietli  i 
dok adnie sprawdzi  po kolei usuni te drobiny kurzu, naciskaj c 
kombinacj  klawiszy <Shift> + <F> (aby wróci  do poprzedniej 
drobiny kurzu, nale y nacisn  kombinacj  klawiszy <Shift> + <B>).
Anulowanie tylko okre lonej usuni tej drobiny kurzu
Po wykonaniu czynno ci opisanych w punkcie 3 mo na nacisn  
kombinacj  klawiszy <Shift> + <F> lub <Shift> + <B>, aby wy wietli  
usuni t  drobin  kurzu, a nast pnie nacisn  kombinacj  klawiszy 
<Shift> + <Del>, aby anulowa  tylko t  usuni t  drobin  kurzu, która 
jest aktualnie wy wietlana.
Prze czanie mi dzy wy wietlaniem pe nego i normalnego 
ekranu przy u yciu klawiszy skrótów
Widok pe noekranowy/normalny mo na równie  prze cza , 
naciskaj c kombinacj  klawiszy <Alt> + <Enter>.
Stosowanie rezultatów retuszu kurzu na innym obrazie
Retusz kurzu mo na zastosowa  w tym samym miejscu na innym 
obrazie, klikaj c przycisk [Copy/Kopiuj] w celu skopiowania 
rezultatów retuszu, a nast pnie wy wietlaj c inny obraz, na którym 
maj  by  zastosowane te wyniki, i klikaj c przycisk [Paste/Wklej].

W oknie g ównym mo na równie  automatycznie usun  drobiny kurzu 
z wielu obrazów, do których do czono dane dla retuszu kurzu.

Przydatne funkcje okna klonowania fragmentu obrazu

Lista funkcji okna klonowania fragmentu obrazu — patrz str. 140.

Zaznacz wiele obrazów, do których do czono dane 
dla retuszu kurzu, a nast pnie wybierz kolejno: menu 
[Adjustment/Korekcja]  [Apply Dust Delete Data/
Zastosuj dane dla retuszu kurzu].

Drobiny kurzu zostan  usuni te ze wszystkich zaznaczonych 
obrazów w ramach jednej operacji.

Procedura automatycznego retuszu kurzu w oknie g ównym
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R czne usuwanie kurzu (funkcja naprawiania)
Drobiny kurzu mo na usun  z obrazu, zaznaczaj c je po kolei. 

1 W oknie g ównym wybierz obraz, z którego chcesz 
usun  drobiny kurzu.

2 Kliknij przycisk [Stamp/Klonowanie].

Zostanie wy wietlone okno klonowania fragmentu obrazu.

3 Po ponownym wy wietleniu obrazu kliknij 
dwukrotnie punkt, z którego ma by  usuni ty kurz.

Na ekranie zostanie wy wietlony widok 100%.
Pozycj  wy wietlania mo na zmieni , przeci gaj c j .

Kliknij 
dwukrotnie

4 Kliknij przycisk odpowiadaj cy drobinie kurzu, która 
ma by  usuni ta.

Je li kolor drobiny kurzu jest ciemny, kliknij przycisk [ ], 
je li za  jasny — przycisk [ ].
Po przesuni ciu kursora na obraz zakres retuszu kurzu b dzie 
wy wietlany jako [ ].

5 Umie  drobin  kurzu, która ma by  usuni ta, 
wewn trz zakresu [ ] i kliknij.

Drobina kurzu wewn trz zakresu [ ] zostanie usuni ta.
Kliknij inny fragment obrazu, aby kontynuowa  usuwanie z niego 
drobin kurzu.
Aby usun  kurz z innego fragmentu obrazu, kliknij prawym 
przyciskiem myszy lub kliknij ponownie przycisk klikni ty w 
punkcie 4, aby anulowa  procedur  retuszu kurzu, i wykonaj 
ponownie czynno ci od punktu 3.
Gdy nie mo na usun  drobiny kurzu, wy wietlany jest symbol [ ].

6 Kliknij przycisk [OK], aby wróci  do okna g ównego.
Na obrazie, z którego usuni to drobiny kurzu, zostanie 
wy wietlony symbol [ ] (str. 126).

Kliknij
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Je li drobiny kurzu nie zosta y ca kowicie usuni te, kliknij kilka razy
Je li niepo danych drobin kurzu nie mo na usun  po jednokrotnym 
wykonaniu czynno ci opisanych w punkcie 5, by  mo e uda si  je 
usun , klikaj c kilkakrotnie.
Funkcja naprawiania umo liwia usuwanie g ównie drobin kurzu
Za pomoc  funkcji naprawiania mo na usuwa  drobiny kurzu. 
Usuwanie smug kurzu mo e by  niemo liwe. W takim przypadku 
nale y u y  funkcji klonowania fragmentu obrazu (str. 77).
Obraz z retuszem kurzu mo na w dowolnym momencie 
przywróci  do stanu pocz tkowego
Obraz z retuszem kurzu jest wy wietlany lub drukowany jako obraz z 
retuszem kurzu. Poniewa  jednak kurz nie jest w rzeczywisto ci 
usuwany z obrazu, mo na przywróci  obraz pocz tkowy, klikaj c 
przycisk [Undo/Cofnij] w oknie klonowania fragmentu obrazu lub 
wykonuj c procedur  „Ponowna edycja obrazu” (str. 43).
Sprawdzanie retuszu kurzu w oknie klonowania fragmentu obrazu
Sprawd  retusz kurzu w oknie klonowania fragmentu obrazu. Obrazy 
przed retuszem kurzu s  wy wietlane w innych oknach i nie mo na 
ich sprawdzi .
Drukowanie obrazów z retuszem kurzu
Obraz z retuszem kurzu mo na wydrukowa  w programie DPP.
Obraz staje si  obrazem z retuszem kurzu po przekszta ceniu i 
zapisaniu
Obraz RAW staje si  rzeczywi cie obrazem z retuszem kurzu po 
przekszta ceniu go na obraz JPEG lub TIFF i zapisaniu (str. 42).

Informacje dodatkowe

Sprawdzanie usuni tych drobin kurzu
Po wykonaniu czynno ci opisanych w punkcie 5 mo na wy wietli  i 
dok adnie sprawdzi  po kolei usuni te drobiny kurzu, naciskaj c 
kombinacj  klawiszy <Shift> + <F> (aby wróci  do poprzedniej 
drobiny kurzu, nale y nacisn  kombinacj  klawiszy <Shift> + <B>).
Anulowanie tylko okre lonej usuni tej drobiny kurzu
Po wykonaniu czynno ci opisanych w punkcie 5 mo na nacisn  
kombinacj  klawiszy <Shift> + <F> lub <Shift> + <B>, aby wy wietli  
usuni t  drobin  kurzu, a nast pnie nacisn  kombinacj  klawiszy 
<Shift> + <Del>, aby anulowa  tylko t  usuni t  drobin  kurzu, która 
jest aktualnie wy wietlana.
Prze czanie mi dzy wy wietlaniem pe nego i normalnego 
ekranu przy u yciu klawiszy skrótów
Widok pe noekranowy/normalny mo na równie  prze cza , 
naciskaj c kombinacj  klawiszy <Alt> + <Enter>.
Stosowanie rezultatów retuszu kurzu na innym obrazie
Retusz kurzu mo na zastosowa  w tym samym miejscu na innym 
obrazie, klikaj c przycisk [Copy/Kopiuj] w celu skopiowania 
rezultatów retuszu, a nast pnie wy wietlaj c inny obraz, na którym 
maj  by  zastosowane te wyniki, i klikaj c przycisk [Paste/Wklej].
Aby zastosowa  retusz kurzu w tym samym miejscu na innych 
obrazach, mo na skutecznie usun  drobiny kurzu, klikaj c obrazy w 
oknie g ównym z wci ni tym klawiszem <Ctrl>, lub zaznaczaj c wiele 
obrazów poprzez klikni cie pierwszego z nich, a nast pnie ostatniego 
z wci ni tym klawiszem <Shift> i wy wietlenie okna klonowania 
fragmentu obrazu.

Przydatne funkcje okna klonowania fragmentu obrazu

Lista funkcji okna klonowania fragmentu obrazu — patrz str. 140.

W przypadku zdj  wykonanych przy rozszerzonym zakresie 
czu o ci ISO pojawienie si  szumów mo e utrudni  wy wietlenie 
drobin kurzu w oknie klonowania fragmentu obrazu, dlatego nie 
zaleca si  korzystania z tej funkcji.
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Obraz mo na skorygowa , wklejaj c w niepo danym fragmencie 
obrazu cz  skopiowan  z innego fragmentu obrazu.

1 Wykonaj czynno ci opisane w punktach od 1 do 3 w cz ci 
„R czne usuwanie kurzu (funkcja naprawiania)” (str. 75).

2 Okre l cz , która ma by  skopiowana.
Kliknij cz , która ma by  ród em kopiowania, przytrzymuj c 
naci ni ty klawisz <Alt>.
Aby zmieni  cz , która ma by  ród em kopiowania, wykonaj 
ponownie powy sz  operacj .
Aby poprawi  pozycj  ród a kopiowania, zaznacz pole wyboru 
[Fix Copy Source position/Popraw pozycj  ród a kopiowania].

3 Skoryguj obraz.
Kliknij lub przeci gnij cz  obrazu, któr  chcesz skorygowa . 
Symbol [+] w oknie oznacza ród o kopiowania, a symbol [ ] 
oznacza cel kopiowania.
Skopiowany obraz zostanie wklejony w pozycji, do której go 
przeci gni to.
Dla opcji [Pen type/Typ pióra] mo na wybra  ustawienie [Brush/
P dzel] (obramowanie wklejonego obrazu wygl da jak 
namalowane p dzlem) i [Pencil/O ówek] (obramowanie 
wklejonego obrazu jest ostre).

4 Kliknij przycisk [OK], aby wróci  do okna g ównego.
Na poprawionym obrazie b dzie wy wietlany symbol [ ] 
(str. 126).

Usuwanie niepotrzebnych fragmentów obrazu 
(funkcja klonowania fragmentu obrazu)

Przenoszenie obrazu RAW do programu Photoshop
Obraz RAW mo na przekszta ci  na obraz TIFF (16-bitowy) i przenie  go do programu Photoshop.

Za jednym razem mo na przenie  tylko jeden obraz. Informacje na 
temat jednoczesnego wys ania wielu obrazów — patrz str. 100.

Ustawianie roboczej przestrzeni kolorów
Dla ka dego obrazu mo na okre li  robocz  przestrze  kolorów 
(str. 144) inn  od ustawie  domy lnych (str. 93).

Je li na obrazie zostanie ustawiona przestrze  kolorów inna ni  ustawienie 
domy lne, po czym domy lne ustawienie przestrzeni kolorów (str. 93) 
ulegnie zmianie, ustawienie to nie zostanie zastosowane, a indywidualnie 
okre lona przestrze  kolorów nie zmieni si .

Poniewa  zmieniaj  si  tylko informacje o warunkach przetwarzania obrazu, 
przestrze  kolorów obrazu RAW mo na zmieni  w dowolnym czasie.

Wybierz kolejno: menu [Tools/Narz dzia]  [Transfer 
to Photoshop/Przenie  do programu Photoshop].

Zostanie uruchomiony program Photoshop, w którym pojawi si  przeniesiony obraz.

Obrazy mo na przenosi  pojedynczo

Wymagany jest program Photoshop w wersji 7.0 lub nowszej.
Przeniesione obrazy zostan  automatycznie przekszta cone na 
obrazy TIFF (16-bitowe) z dodanym profilem ICC (str. 143). Profil 
ICC zawiera informacje dotycz ce ustawie  [Preferences/
Preferencje] (str. 93) lub roboczej przestrzeni kolorów okre lonej 
dla ka dego obrazu w sposób opisany poni ej, a odpowiednie 
informacje o kolorach s  przekazywane do programu Photoshop.
Po zamkni ciu programu Photoshop przeniesiony obraz zniknie, 
a pozostanie tylko oryginalny obraz RAW. Zalecane jest zapisanie 
osobno przeniesionego obrazu w programie Photoshop.
W przypadku programu Photoshop w wersji CS4 lub nowszej ta funkcja 
nie jest dost pna, o ile nie jest zainstalowana wersja 32-bitowa.

Wybierz kolejno: menu [Adjustment/Korekcja]  
[Work color space/Robocza przestrze  kolorów]  

dana przestrze  kolorów.
Indywidualnie okre lona przestrze  kolorów nie zmienia si  
nawet po zmianie ustawienia domy lnego

Przestrze  kolorów obrazu RAW mo na dowolnie zmienia  wymagan  liczb  razy
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Sk adanie obrazów
Mo na po czy  dwa obrazy w jeden obraz. Mo na jeszcze dalej czy  
obrazy, dodaj c kolejny obraz do obrazu kompozytowego. 
Poniewa  obraz kompozytowy jest zapisywany jako oddzielny plik, 
oryginalne obraz pozostaj  niezmienione.

Funkcja ta mo e by  stosowana z wszystkimi typami obrazów (str. 3), 
które s  obs ugiwane przez program DPP. Nie s  jednak obs ugiwane 
obrazy o rozdzielczo ci wy szej ni  6666 × 4444 piksele.
Przestrze  kolorów obrazu kompozytowego to przestrze  
kolorów obrazu t a.
Informacje o obrazie nie s  do czane do obrazu 
kompozytowego. 

1 W oknie g ównym wybierz obraz t a. 

Obraz t a mo na tak e wybra  w oknie edycji, oknie edycji 
obrazu lub oknie [Collection/Kolekcja].

2 Wybierz kolejno: menu [Tools/Narz dzia]  [Start 
Composing tool/Uruchom narz dzie sk adania].

Zostanie wy wietlone okno narz dzia sk adania. 
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3 Wybierz obraz, który ma by  z o ony. 
Wybierz obraz przeznaczony do z o enia z listy [Foreground 
Image/Obraz pierwszoplanowy].

Wybrany obraz zostanie wy wietlony w oknie miniatur 
[Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy].
Podgl d z o onego obrazu t a i obrazu pierwszoplanowego jest 
wy wietlany w podgl dzie obrazu kompozytowego.
Mo na sk ada  nast puj ce obrazy.
• Je li obraz t a zostanie wybrany w oknie g ównym (oknie 

[Folder]) lub w oknie edycji: obraz znajduj cy si  w tym samym 
folderze, co obraz t a.

• Je li obraz t a zostanie wybrany w oknie [Collection/Kolekcja]: 
obraz w oknie [Collection/Kolekcja].

• Je li obraz t a zostanie wybrany w oknie edycji obrazu: obraz 
wy wietlany w obszarze wy wietlania miniatur.

Mo na sk ada  obrazy o ró nych rozmiarach.

4 Wybierz metod  sk adania.
Wybierz metod  sk adania z listy [Composite Method/Metoda 
sk adania].

Zostanie zastosowana metoda sk adania wybrana w oknie 
podgl du obrazu kompozytowego.
Do wyboru jest pi  metod sk adania: Add (Dodawanie), Average 
(U rednianie), Weighted (Równowa enie), Lighten (Rozja nianie) i 
Darken (Przyciemnianie). Szczegó owe informacje na temat ka dej 
metody — patrz „Metody sk adania” (str. 81). 
Je li wybierzesz metod  [Weighted/Równowa enie], mo esz ustawi  
proporcj  jasno ci czonego obrazu. U yj suwaka [Weight/Waga] 
znajduj cego si  u do u listy [Composite Method/Metoda sk adania] lub 
bezpo rednio wprowad  warto , aby ustawi  proporcj  jasno ci.
Klikni cie przycisku [100% view/Widok 100%] powoduje 
wy wietlenie obrazu w 100% powi kszeniu (rozmiar rzeczywisty).
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5 Ustaw obrazy.

W celu wyrównania mo na tak e 
bezpo rednio wprowadzi  
wspó rz dne pozycji [Foreground 
Image/Obraz pierwszoplanowy].

Du e przesuni cie (50 pikseli)

Ma e przesuni cie (1 piksel)

Wyrównywanie rodków obrazów

Domy lnie obraz t a i [Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy] 
s  wy wietlane z wyrównanymi rodkami.
[Compose in RAW Format/Sk adanie w formacie RAW]
Zaznacz pole wyboru [Compose in RAW Format/Sk adanie w 
formacie RAW] (zale nie od potrzeb).

Funkcj  [Compose in RAW Format/Sk adanie w formacie RAW] 
mo na ustawi  pod nast puj cymi warunkami.
Zarówno obraz t a, jak i [Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy] 
s  obrazami RAW i spe nione s  wszystkie poni sze warunki.
• Aparaty u ywane do zdj  by y takiego samego typu.
• Ustawienie czu o ci ISO podczas fotografowania by o takie same.
• Ustawienie priorytetu jasnych partii obrazu by o takie same.
• Rozmiary obrazu (rozmiar orygina u) s  takie same.

Nast puj ce funkcje nie s  dost pne dla obrazów sk adanych 
za pomoc  funkcji [Compose in RAW Format/Sk adanie w 
formacie RAW]. 
• Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator 

jasno ci) (str. 61)
• Styl obrazów Auto (automatycznie ustawiony na Standard) (str. 59)
• Wybór [Circle/Ko o] dla formatu obrazu podczas kadrowania (str. 39)
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6 Kliknij przycisk [Save As/Zapisz jako]. 

Klikni cie przycisku [Save As/Zapisz jako] spowoduje 
wy wietlenie okna [Convert and save/Przekszta  i zapisz] 
(str. 42). Okre l wymagane ustawienia, a nast pnie kliknij 
przycisk [Save/Zapisz]. 
Klikni cie przycisku [Continue/Kontynuuj] spowoduje z o enie 
obrazów w nowy obraz t a. Procedur  mo na kontynuowa , 
dok adaj c inny obraz.
Aby zako czy , kliknij przycisk [Close/Zamknij].

Add (Dodawanie)
Jasno  obrazu t a i jasno  elementu [Foreground Image/Obraz 
pierwszoplanowy] zostan  dodane, a obrazy zostan  na o one na siebie.
Average (U rednianie)
Obrazy zostan  na o one z negatywn  korekcj  ekspozycji 
zastosowan  automatycznie. Je li chcesz zmieni  ekspozycj  
poszczególnych obrazów, wybierz metod  [Weighted/Równowa enie]. 
Weighted (Równowa enie)
Metoda sk adania, w której jasno  jest ustawiana proporcjonalnie 
wzgl dem elementu [Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy].
Lighten (Rozja nianie)
Obraz t a i [Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy] s  
porównywane i czone s  tylko ja niejsze cz ci. 
Darken (Przyciemnianie)
Obraz t a i [Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy] s  
porównywane i czone s  tylko ciemniejsze cz ci.

Metody sk adania

Tworzenie obrazów HDR (wysoki zakres dynamiki)
Mo na utworzy  obrazy o wysokim zakresie dynamiki, w których 
przyci cia w jasnych i ciemnych partiach s  zredukowane, a obrazy 
wygl daj  jak dzie a malarskie. Jest to technika odpowiednia w 
przypadku martwej natury i pejza y. Funkcja ta jest najbardziej 
efektywna w przypadku u ywania trzech obrazów o ró nych 
ekspozycjach (niedo wietlonego, na wietlonego standardowo, 
prze wietlonego) do utworzenia obrazu HDR. Jednak mo na utworzy  
obraz HDR z dwóch obrazów, a nawet z jednego obrazu.
Poniewa  obraz HDR jest zapisywany jako oddzielny obraz, wyj ciowe 
obrazy pozostaj  niezmienione.
* HDR to skrót okre lenia High Dynamic Range (wysoki zakres dynamiki).

Funkcja ta mo e by  stosowana z wszystkimi typami obrazów (str. 3), 
które s  obs ugiwane przez program DPP. Nie s  jednak obs ugiwane 
obrazy o rozdzielczo ci wy szej ni  6666 × 4444 piksele.
Informacje o obrazie nie s  do czane do obrazu HDR. 

1 Wybierz obraz w oknie g ównym.
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2 Wybierz kolejno: menu [Tools/Narz dzia]  [Start 
HDR tool/Uruchom narz dzie HDR].

Zostanie wy wietlone okno [Select Images/Wybierz obrazy]. 
Okno [Select Images/Wybierz obrazy] mo na wy wietli  tak e z 
poziomu okna edycji lub okna edycji obrazu.

3 Okre l wymagane ustawienia, a nast pnie kliknij 
przycisk [Start HDR tool/Uruchom narz dzie HDR].

Aby zmieni  wybrany obraz lub doda  inny obraz, kliknij przycisk 
[Browse/Przegl daj], a nast pnie wybierz plik obrazu w 
wy wietlonym oknie dialogowym [Open/Otwórz] i kliknij przycisk 
[Open/Otwórz]. 
Je li wybierzesz dwa obrazy o tym samym rozmiarze, mo esz 
zaznaczy  pole wyboru obok polecenia [Auto Align/
Automatyczne wyrównanie] w celu automatycznego wyrównania 
obrazów. Automatyczne wyrównanie mo e jednak nie dzia a  
poprawnie w przypadku powtarzaj cych si  motywów (kratka, 
paski itp.) lub p askich, niezró nicowanych tonalne obrazów.
Klikni cie przycisku [Start HDR/Uruchom HDR] spowoduje 
wy wietlenie okna [Adjust Image/Skoryguj obraz].

Po u yciu automatycznego wyrównania obrazu brzegi obrazu 
zostan  cz ciowo przyci te.
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4 Wprowad  odpowiednie ustawienia, aby 
wyregulowa  obraz.

Suwaki okna [Adjust Image/Skoryguj obraz]
[Tone/Color/Ton/Kolor]

[Brightness/
Jasno ]: Dostosowuje ogóln  jasno  obrazu. Przesu  

suwak w prawo, aby rozja ni  obraz, lub w lewo, 
aby przyciemni  obraz.

[Saturation/
Nasycenie]: Dostosowuje ogólne nasycenie koloru obrazu. 

Przesu  suwak w prawo, aby kolor sta  si  
intensywniejszy, lub w lewo, aby kolor sta  si  
s abszy.

[Contrast/
Kontrast]: Dostosowuje ogólny kontrast obrazu. Przesu  

suwak w prawo, aby zwi kszy  kontrast, lub w 
lewo, aby go zmniejszy .

[Detail Enhancement/Uwydatnianie szczegó ów]
[Strength/
Wzmocnienie]: Dostosowuje ogólny kontrast i kontrast 

szczegó ów równocze nie. Przesu  suwak w 
prawo, aby uzyska  silniejszy efekt.

[Smoothness/
G adko ]: Dostosowuje ogóln  g adko  obrazu. Przesu  

suwak w prawo, aby uzyska  g adki i naturalny efekt.
[Fineness/
Dok adno ]: Reguluje wyrazisto  szczegó ów. Przesu  

suwak w prawo, aby uzyska  ostrzejszy zarys.

[Presets/Nastawy] i efekty wyko czenia
Ustawienie [Presets/Nastawy] pozwala skorzysta  z pi ciu wst pnie 
zdefiniowanych efektów wyko czenia, dost pnych w rozwijanym menu 
(domy lnie jest wybrany efekt [Natural/Naturalny]). Nie trzeba ustawia  
r cznie poszczególnych suwaków. Po wybraniu przez u ytkownika efektu 
wyko czenia ka dy suwak przemieszcza si  zgodnie z ustawieniem. 
Suwaki mo na regulowa  tak e po wybraniu gotowego efektu.
[Natural/
Naturalny]: W przypadku scen o wysokim 

kontra cie nast puje korekcja 
odwzorowania w obszarach, w 
których wiat a lub cienie s  
zazwyczaj przyci te. Dzi ki temu 
przetworzony obraz zawiera mniej 
przyci tych wiate  i cieni.

[Art standard/
Artystyczny standardowy]: Zapewnia tonalno  zbli on  do tej, 

która cechuje dzie a malarskie. 
Tworzy sugestywny obraz.

[Art vivid/
Artystyczny uwydatniony]: Zapewnia mocniejszy efekt ni  [Art 

standard/Artystyczny standardowy].
[Art bold/
Artystyczny krzykliwy]: Zapewnia jeszcze bardziej 

uwydatniony efekt ni  [Art standard/
Artystyczny standardowy], co sprawia, 
e obiekt niemal „wyskakuje” z obrazu.

[Art embossed/
Artystyczny wyt aczany]: Zmniejsza ostro  w wi kszym stopniu ni  

[Art standard/Artystyczny standardowy], 
nadaj c starodawny wygl d.
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5 Kliknij przycisk [Save As/Zapisz jako]. 

Klikni cie przycisku [Save As/Zapisz jako] spowoduje wy wietlenie 
okna [Convert and save/Przekszta  i zapisz] (str. 42). Okre l 
wymagane ustawienia i kliknij przycisk [Save/Zapisz]. 

Uruchamianie programu Map Utility
Map Utility to program, który umo liwia wy wietlanie zdj  wykonanych 
aparatami Canon zgodnymi z funkcj  GPS, wraz z miejscem rejestracji i 
przebyt  drog . Po zainstalowaniu programu Map Utility w komputerze 
mo na go uruchomi  z poziomu oprogramowania DPP.

Wybierz kolejno: menu [Tools/Narz dzia]  [Start 
Map Utility/Uruchom program Map Utility].

Zostanie uruchomiony program Map Utility.
Informacje dotycz ce programu Map Utility mo na znale  w 
instrukcjach programu Map Utility lub w jego pomocy.

Nie nale y edytowa  obrazów za pomoc  programu DPP i u ywa  
programu Map Utility równocze nie. Rezultaty edycji mog  nie 
zosta  poprawnie zapisane.

Zgodnymi wersjami programu Map Utility s  wersje 1.1.0 i nowsze.
Program Map Utility nie jest do czony do p yty EOS Solution Disk.
Polecenie [Start Map Utility/Uruchom program Map Utility] nie jest 
dost pne w menu [Tools/Narz dzia], je li program Map Utility nie 
jest zainstalowany w komputerze.
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Drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie
Pojedynczy obraz mo na dowolnie umie ci  na jednym arkuszu papieru 
i wydrukowa  cznie z tytu ami, informacjami o obrazie itp.

1 Wybierz pojedynczy obraz, który ma by  
wydrukowany.

2 Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Print with detailed 
setting/Drukuj z ustawieniami szczegó owymi].

3 Okre l wymagane ustawienia drukowania, a 
nast pnie kliknij przycisk [Print/Drukuj].

Obraz mo na przenie , przeci gaj c go.
Aby zmieni  rozmiar obrazu, przeci gnij jego cztery naro niki.
Aby uzyska  informacje o obrazie, kliknij przycisk [ ] na karcie 
[Text/Tekst] i w wy wietlonym oknie wybierz niezb dne elementy.

Podgl d wydruku

Prze czanie karty ustawie

Ustawienia wszystkich kart w punkcie 3 (z wyj tkiem zawarto ci karty 
[Text/Tekst]) zostan  zapami tane po klikni ciu przycisku [Apply/
Zastosuj]. Ustawienia drukowania mo na zastosowa  w odniesieniu do 
innego obrazu.

Zachowywanie ustawie

U ytkownik mo e okre li  profile drukarki (str. 93).
Je li ustawiono symulacj  kolorów CMYK, obraz zostanie 
wydrukowany w okre lonych kolorach (str. 93).
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Drukowanie listy miniatur (drukowanie arkusza stykowego)
Na jednym arkuszu papieru mo na wydrukowa  wiersze sk adaj ce si  
z wielu obrazów.

1 Na li cie miniatur zaznacz obrazy, które maj  by  
wydrukowane.

2 Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Contact Sheet 
Prints/Wydruki arkusza stykowego].

3 Okre l wymagane ustawienia drukowania, 
a nast pnie kliknij przycisk [Print/Drukuj].

Podgl d wydruku

Prze czanie karty ustawie

Ustawienia wszystkich kart w punkcie 3 (z wyj tkiem zawarto ci karty 
[Text/Tekst]) zostan  zapami tane po klikni ciu przycisku [Apply/
Zastosuj]. Ustawienia drukowania mo na zastosowa  w odniesieniu do 
innego obrazu.

Zachowywanie ustawie

U ytkownik mo e okre li  profile drukarki (str. 93).
Je li ustawiono symulacj  kolorów CMYK, obraz zostanie 
wydrukowany w okre lonych kolorach (str. 93).
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Drukowanie obrazów RAW na nowoczesnej drukarce firmy Canon

W przypadku nowoczesnych drukarek atramentowych firmy Canon 
zgodnych z programem do drukowania Easy-PhotoPrint Pro, program 
DPP umo liwia proste drukowanie z nast puj cymi funkcjami:

Proste drukowanie obrazów RAW
Drukowanie z dok adnym odwzorowaniem kolorów
Wysokiej jako ci drukowanie przy u yciu szerokiej przestrzeni 
kolorów Adobe RGB itp. oraz szerokiego zakresu odwzorowywania 
kolorów przez nowoczesn  drukark  atramentow  firmy Canon

Aby drukowa  za pomoc  programu DPP, nale y najpierw zainstalowa  
na komputerze program Easy-PhotoPrint Pro w wersji 1.3 lub nowszej.

1 Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Plug-in printing/
Drukowanie z u yciem nak adek]  [Print with Easy-
PhotoPrint Pro/Drukuj za pomoc  programu Easy-
PhotoPrint Pro].

Zostanie uruchomiony program Easy-PhotoPrint Pro.

2 Dostosowywanie kolorów obrazu wy wietlanego na 
ekranie oraz kolorów obrazu na wydruku.

W polu [Print Quality/Jako  wydruku] wybierz opcj  [Custom/
Nastawa w asna], kliknij przycisk [Set/Ustaw], a w wy wietlonym 
oknie przeci gnij suwak do prawej kra cowej pozycji [1], 
po czym kliknij przycisk [OK], aby zamkn  okno.
Nast pnie kliknij przycisk [Color Adjustment/Korekcja koloru], 
aby wy wietli  okno [Color Adjustment/Korekcja koloru], 
i wy wietl kart  [Color Management/Zarz dzanie kolorami]. Dla 
opcji [Color Mode/Tryb kolorów] ustaw warto  [Enable ICC 
Profile/W cz profil ICC], a dla opcji [Printer Profile/Profil 
drukarki] warto  [Auto], a nast pnie kliknij przycisk [OK], 
aby zamkn  okno [Color Adjustment/Korekcja koloru].

3 Okre l wszelkie pozosta e wymagane ustawienia 
drukowania, a nast pnie rozpocznij drukowanie.

Drukowanie na nowoczesnej drukarce atramentowej firmy Canon
Jednocze nie mo na wydrukowa  maksymalnie 1000 obrazów
Jednocze nie mo na wydrukowa  maksymalnie 1000 obrazów 
zaznaczonych w programie DPP. W przypadku drukowania ponad 
1000 obrazów wydruk nale y podzieli  na kilka zada .
Funkcja okre lona w programie DPP, która nie jest stosowana 
podczas drukowania
Wybrana symulacja kolorów CMYK (str. 93) nie jest stosowana.
Kolory obrazu na wydruku s  inne ni  oczekiwano
W oknie programu Easy-PhotoPrint Pro kliknij przycisk [Color 
Adjustment/Korekcja koloru], aby wy wietli  kart  [Color 
Management/Zarz dzanie kolorami], a nast pnie dla opcji 
[Rendering Intent/Interpretacja zamiarów] ustaw warto  
[Perceptual/Percepcyjna] (str. 144) i rozpocznij drukowanie.

Drukowanie z dok adnym odwzorowaniem kolorów
Je li zosta a okre lona przestrze  kolorów (str. 77, str. 93) b dzie 
ona automatycznie przeniesiona z programu DPP do Easy-
PhotoPrint Pro, co umo liwia drukowanie z dok adnym 
odwzorowaniem kolorów.
Drukowanie z szerokim zakresem odwzorowania kolorów
Je li ustawiona przestrze  kolorów (str. 77, str. 93) jest szersza ni  
sRGB (na przyk ad Adobe RGB), zakres obraz jest drukowany w 
szerszej gamie kolorów ni  obraz z przestrzeni  kolorów sRGB 
(szczególnie ywy jest kolor zielony i niebieski).

Informacje dodatkowe

Zalety drukowania za pomoc  programu Easy-PhotoPrint Pro
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Programu DPP mo na u ywa  do drukowania na zgodnej z programem 
DPP wielkoformatowej drukarce Canon imagePROGRAF. Aby 
drukowa  przy u yciu programu DPP, zainstaluj na komputerze 
nak adk  imagePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional.

Obrazy mo na drukowa  pojedynczo
Jednocze nie mo na wydrukowa  tylko jeden obraz wybrany w 
programie DPP. W przypadku wielu obrazów nale y drukowa  je 
pojedynczo.
Funkcje okre lone w programie DPP, które nie s  stosowane 
podczas drukowania
Wybrana rozdzielczo  wyj ciowa (str. 89) i symulacja kolorów CMYK 
(str. 93) nie s  stosowane.

1 Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Plug-in printing/
Drukowanie z u yciem nak adek]  nak adka 
odpowiednia dla u ywanej drukarki.

Zostanie uruchomiona wybrana nak adka.

2 Okre l wymagane ustawienia drukowania fotografii, 
a nast pnie rozpocznij drukowanie.

Informacje dodatkowe

Drukowanie na drukarce wielkoformatowej firmy Canon
Drukowanie z dok adnym odwzorowaniem kolorów
Je li zosta a okre lona przestrze  kolorów (str. 77, str. 93) b dzie 
ona automatycznie przeniesiona z programu DPP do nak adki, 
co umo liwia drukowanie z dok adnym odwzorowaniem kolorów.
Drukowanie z szerokim zakresem odwzorowania kolorów
Je li ustawiona przestrze  kolorów (str. 77, str. 93) jest szersza ni  
sRGB (na przyk ad Adobe RGB), zakres odwzorowania kolorów 
drukarki imagePROGRAF jest wykorzystywany w pe ni, a obraz jest 
drukowany w szerszej gamie kolorów ni  obraz z przestrzeni  
kolorów sRGB (szczególnie ywy jest kolor zielony i niebieski).

Zalety drukowania za pomoc  nak adki imagePROGRAF Print Plug-In
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Okre lanie preferencji
W oknie [Preferences/Preferencje] mo na zmieni  poszczególne 
funkcje programu DPP. W tym celu nale y sprawdzi  i okre li  
zawarto  poszczególnych okien.
W zwi zku z tym, e w przypadku niektórych elementów mog  by  
dost pne szczegó owe opisy, nale y zapozna  si  z ka dym oknem.

1 Wybierz kolejno: menu [Tools/Narz dzia]  
[Preferences/Preferencje].

Zostanie wy wietlone okno [Preferences/Preferencje].

2 Wybierz kart , okre l ustawienia, a nast pnie kliknij 
przycisk [OK].

U ytkownik mo e okre li  folder otwierany przy uruchamianiu programu 
DPP oraz jako  wy wietlanych i zapisywanych obrazów RAW itp.

Karta General Settings (Ustawienia ogólne)
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Viewing and saving RAW images (Wy wietlanie i 
zapisywanie obrazów RAW)

W tym miejscu mo na wybra  jeden z dwóch typów jako ci obrazu na potrzeby 
wy wietlania/zapisywania obrazów RAW: wysok  jako  obrazu z u yciem procedury 
redukcji fa szywych kolorów i funkcji redukcji szumów (str. 62) lub du  szybko  bez 
u ycia procedury redukcji fa szywych kolorów i funkcji redukcji szumów.

[High quality/Wysoka jako ]
Automatycznie stosowana jest procedura redukcji fa szywych kolorów, a obraz 
mo e by  wy wietlany/zapisywany jako wysokiej jako ci obraz z redukcj  
fa szywych kolorów. Ponadto mo na u y  funkcji redukcji szumów (str. 62) w celu 
zmniejszenia szumów luminancji i chrominancji.
W zwi zku z tym, e w widoku [50% view/Widok 50%] lub [Fit to window/Dopasuj do 
okna] okna edycji i okna edycji obrazu trudno sprawdzi  efekty dzia ania procedury 
redukcji fa szywych kolorów i funkcji redukcji szumów, w celu ich sprawdzenia 
nale y u y  widoku [100% view/Widok 100%] lub [200% view/Widok 200%].
Zalecane jest, aby w normalnych warunkach wybiera  ustawienie [High quality/
Wysoka jako ], które stanowi dobry kompromis mi dzy jako ci  obrazu a 
szybko ci  wy wietlania.

[View images at high speed (moiré reduction off)/(Wy wietlaj 
obrazy z du  szybko ci  (wy czona redukcja mory)] w obszarze 
[High quality/Wysoka jako ]

Zaznaczenie pola wyboru [View images at high speed (moiré reduction off)/
Wy wietlaj obrazy z du  szybko ci  (wy czona redukcja mory)] podczas 
wy wietlania obrazu w oknie edycji lub oknie edycji obrazu powoduje wy czenie 
korekcji fa szywych kolorów. Mo na jednak u y  funkcji redukcji szumów.
Poniewa  ustawienie to zapewnia taki sam efekt, jak ustawienie [High quality/
Wysoka jako ] (ró nica dotyczy tylko wy wietlania obrazu), obraz jest 
poddawany procesowi redukcji fa szywych kolorów podczas zapisu.

[High speed/Du a szybko ]
Poniewa  nie jest stosowana procedura redukcji fa szywych kolorów, szybko  
wy wietlania obrazu RAW w oknie edycji lub oknie edycji obrazu jest wi ksza ni  w 
przypadku ustawienia [High quality/Wysoka jako ], a czas potrzebny do zapisania 
obrazu RAW jest krótszy.
Nie mo na u ywa  funkcji redukcji szumów (str. 62).
Niektóre obrazy mog  by  wy wietlane/zapisywane z widocznymi fa szywymi 
kolorami lub szumami.

W przypadku zdj  wykonanych przy rozszerzonym zakresie czu o ci ISO ró nica w 
jako ci obrazu pomi dzy ustawieniami [High quality/Wysoka jako ] i [High speed/
Du a szybko ] staje si  wyra na. Aby sprawdzi  jako  obrazów zarejestrowanych 
przy rozszerzonym zakresie czu o ci ISO, upewnij si , e ustawiono opcj  [High 
quality/Wysoka jako ], a nast pnie wy wietl zdj cia w oknie edycji lub edycji obrazu.

JPEG image quality (Jako  obrazów JPEG)
[Remove block noise and mosquito noise/Usu  zak ócenia 
blokowe i zniekszta cenia kraw dzi]

Jako  obrazu JPEG mo na poprawi  przez redukcj  szumów 
charakterystycznych dla tego typu obrazów.
To ustawienie skutkuje tak e podczas konwertowania obrazów RAW 
do formatu JPEG i ich zapisywania (str. 42, str. 99) oraz w przypadku 
obrazów JPEG, które zapisano pod innymi nazwami.

Im wy szy wspó czynnik kompresji obrazu JPEG, tym wi cej szumów 
jest zredukowanych. W przypadku niskiego wspó czynnika kompresji 
efekt redukcji szumów jest niezauwa alny.

Default value of output resolution (Domy lna warto  
rozdzielczo ci wyj ciowej)

W tym polu mo na okre li  rozdzielczo  obrazów RAW przekszta canych 
i zapisywanych jako obrazy JPEG lub TIFF (str. 42, str. 99).

Zakres poprawy jako ci dzi ki redukcji szumów
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W tym miejscu mo na okre li  ustawienia zwi zane z wy wietlaczem.

Karta View Settings (Ustawienia wy wietlania) Sort order in main window (Kolejno  sortowania w 
oknie g ównym)

U ytkownik mo e zdecydowa , czy zmieniona kolejno  obrazów w 
oknie g ównym ma by  zachowana czy nie (str. 21).
Zaznaczenie pola wyboru powoduje zachowanie zmienionej kolejno ci 
obrazów nawet po zamkni ciu programu DPP lub wybraniu innego 
folderu w obszarze folderów.
Usuni cie zaznaczenia pola wyboru powoduje, e zmiana kolejno ci 
obrazów nie b dzie zachowana i po zamkni ciu programu DPP lub 
wybraniu innego folderu w obszarze folderów zostanie przywrócona 
poprzednia kolejno .

Highlight/shadow warning (Ostrze enie o jasnych 
partiach/cieniach)

Obszary jasnych partii/cieni przekraczaj ce ustalony zakres mog  by  
wy wietlane na obrazie w postaci znaczników ostrze enia (str. 55).
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W tym miejscu mo na okre li  ustawienia palety narz dzi.

Default settings of RGB tool palette (Domy lne 
ustawienia palety narz dzi RGB)

Zmiany ustawie  zostan  zastosowane dopiero po kolejnym otwarciu folderu.

Zmiana ustawienia domy lnego nie powoduje zastosowania nowego 
ustawienia na edytowanych obrazach (np. korygowanych przy u yciu 
palety narz dzi, kadrowanych, pozbawianych kurzu). Ustawienia te 
nale y zmienia  pojedynczo.

Zmiany nie s  stosowane na edytowanym obrazie

Karta Tool Palette (Paleta narz dzi) Modified Picture Style settings (Zmodyfikowane 
ustawienia Stylu obrazów)

U ytkownik mo e zdecydowa , czy po zmianie Stylu obrazów 
ustawienia opcji [Color tone/Ton koloru], [Color saturation/Nasycenie 
koloru], [Contrast/Kontrast], [Unsharp mask/Maska wyostrzaj ca] i 
[Sharpness/Ostro ] maj  zosta  zmienione czy zachowane.

Zaznaczenie tego pola wyboru sprawi, e po zmianie Stylu obrazów 
ustawienia [Color tone/Ton koloru], [Color saturation/Nasycenie 
koloru], [Contrast/Kontrast] i [Sharpness/Ostro ] zostan  zmienione 
w celu dostosowania ich do standardowych nastaw aparatu.
Usuni cie zaznaczenia tego pola wyboru sprawi, e ustawienia [Color 
tone/Ton koloru], [Color saturation/Nasycenie koloru], [Contrast/
Kontrast] i [Sharpness/Ostro ] zostan  zachowane, nawet po 
zmianie Stylu obrazów.

Default noise reduction settings (Domy lne ustawienia 
redukcji szumów)

Przed zastosowaniem redukcji szumów mo na ustawi  jego poziom domy lny. 
Obrazy RAW
• Po wybraniu opcji [Apply camera settings/Zastosuj ustawienia 

aparatu] jako domy lne zostan  u yte ustawienia poziomu redukcji 
szumów pasuj ce do ustawie  aparatu.

• Po wybraniu opcji [Set as defaults/Ustaw jako domy lne] wybrane 
ustawienia poziomu redukcji szumów u ywane b d  jako domy lne.

Obrazy JPEG/TIFF
• Wcze niej mo na ustawi  dany domy lny poziom redukcji szumów.

Na obrazach bez do czonego przepisu zostanie zastosowana redukcja 
szumów o ustawionym poziomie. Jednak e, je li chcesz zastosowa  
ustawienia do obrazów w otwartym folderze, po wprowadzeniu ustawie  
musisz ponownie otworzy  folder. W przypadku obrazów z do czonym 
przepisem poziom szumów zarejestrowany w przepisie pozostanie 
niezmieniony i domy lny poziom redukcji szumów nie zostanie zastosowany.

W przypadku tego samego poziomu szumów w kilku obrazach, np. na 
obrazach zarejestrowanych z tak  sam  czu o ci  ISO, ustawienie 
odpowiedniej redukcji szumów pozwala na pakietowe zastosowanie 
domy lnego poziomu szumów na wszystkich obrazach wy wietlanych w 
programie DPP (z wyj tkiem obrazów z do czonym przepisem). 
Eliminuje to konieczno  indywidualnego stosowania redukcji szumów 
na poszczególnych obrazach. A je li zdj cia wykonywane s  w tych 
samych warunkach, funkcja ta przydaje si  równie , gdy chcesz 
zastosowa  te same parametry redukcji szumów do wszystkich zdj .

Zalety ustawienia domy lnego poziomu redukcji szumów
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W tym miejscu mo na okre li  ustawienia dotycz ce zarz dzania 
kolorami, np. ustawienia roboczej przestrzeni kolorów, warunki 
dopasowywania kolorów itp.

Karta Color Management (Zarz dzanie kolorami)
Default settings of Work color space (Domy lne 
ustawienia roboczej przestrzeni kolorów)

U ytkownik mo e wybra  jeden z pi ciu typów przestrzeni kolorów 
(str. 144), który b dzie stosowany jako ustawienie domy lne na 
obrazach RAW. Okre lona przestrze  kolorów b dzie stosowana 
podczas przekszta cania i zapisywania (str. 42, str. 99) lub drukowania 
(str. 43, str. 46, str. 49, od str. 85 do str. 88) obrazu RAW.

Je li po zmianie ustawienia nast pi ponowne uruchomienie programu 
DPP, nowe ustawienie zostanie zastosowane jako domy lne 
ustawienie przestrzeni kolorów.
Przestrze  kolorów okre lon  na obrazie mo na sprawdzi  w oknie g ównym 
(str. 124, str. 125), w oknie edycji (str. 127) i w oknie edycji obrazu (str. 133).

Zmiana ustawienia domy lnego nie powoduje zastosowania nowego 
ustawienia na edytowanych obrazach (np. korygowanych przy u yciu 
palety narz dzi, kadrowanych, pozbawianych kurzu). Ustawienia te 
nale y zmienia  pojedynczo.

Ustawienie monitora (ustawienie kolorów monitora)
W przypadku korzystania z monitora z w asnym profilem (str. 143), 
ustawiaj c ten profil, mo na uzyska  obraz z dok adniejszym 
odwzorowaniem kolorów.

Zaznaczenie pola wyboru [Use the OS settings/U yj ustawie  
systemu operacyjnego] spowoduje jednoczesne zastosowanie w 
programie DPP profilu koloru ustawionego w systemie Windows.
W przypadku korzystania z wielu monitorów — w programie DPP 
zostanie zastosowany tylko profil monitora g ównego.
Wybierz opcj  [Monitor profile/Profil monitora], kliknij przycisk 
[Browse/Przegl daj] i w wy wietlonym oknie dialogowym wybierz 
profil dla danego monitora.

Korzystaj c z profilu utworzonego przy u yciu czytnika kolorów 
monitora innej firmy, mo na uzyska  jeszcze bardziej precyzyjne 
odwzorowanie kolorów wy wietlanych obrazów.

Zmiany nie s  stosowane na edytowanym obrazie

Dla ka dego obrazu mo na okre li  przestrze  kolorów inn  ni  
ustawienia domy lne (str. 77).

Uzyskiwanie precyzyjnych kolorów za pomoc  czytnika 
kolorów monitora innej firmy
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Ustawianie opcji Printing profile (Profil drukowania) 
(ustawienie kolorów drukarki)

W przypadku korzystania z drukarki z w asnym profilem (str. 143), 
ustawiaj c ten profil, mo na drukowa  obrazy i symulowa  kolory 
wy wietlane na ekranie. Wskazany profil b dzie stosowany we 
wszystkich zadaniach drukowania (str. 49, str. 85, str. 86) z wyj tkiem 
drukowania na drukarce atramentowej firmy Canon (str. 43, str. 46) i 
drukowania po czonego (str. 87, str. 88).

Nawet je li ustawiono profil drukarki, u ycie funkcji korekcji koloru 
dost pnej w sterowniku drukarki mo e spowodowa  wydrukowanie 
obrazu w kolorach innych ni  wy wietlane na ekranie.

Je li drukowanie odbywa si  na drukarce atramentowej firmy Canon 
(str. 43, str. 46) lub jest to drukowanie po czone (str. 87, str. 88), profil 
jest okre lany automatycznie, nawet gdy nie zosta o wprowadzone 
ustawienie [Printing profile/Profil drukowania]. Umo liwia to atwe 
drukowanie z dok adnym odwzorowaniem kolorów.

Nie nale y u ywa  funkcji korekcji sterownika drukarki

Automatyczne ustawienia drukowania za pomoc  programów 
EPP EX i EPP oraz drukowania po czonego

Ustawianie opcji CMYK simulation profile (Profil 
symulacji kolorów CMYK)

W przypadku drukowania w rodowisku CMYK urz dzenia drukuj cego 
itp. mo na wybra  kolor spo ród czterech typów profili (str. 144) i 
przeprowadzi  symulacj  na ekranie.

Gdy ustawiono symulacj  kolorów CMYK, u do u okna g ównego, 
okna edycji i okna edycji obrazu pojawia si  oznaczenie [CMYK] 
(str. 124, str. 125, str. 127, str. 133), a u ytkownik ma mo liwo  
sprawdzenia kolorów.
Aby tymczasowo anulowa  symulacj  kolorów CMYK, nale y 
nacisn  kombinacj  klawiszy <Ctrl> + <Y>.

Rendering intents when using Easy-PhotoPrint 
(Interpretacja zamiarów w przypadku korzystania z 
programu Easy-PhotoPrint)

W tym miejscu mo na okre li  interpretacj  zamiarów (metod  
dopasowywania) (str. 144) na potrzeby drukowania za pomoc  
programu Easy-PhotoPrint (str. 46).

Typowym ustawieniem interpretacji zamiarów jest [Relative 
Colorimetric/Wzgl dna kolorymetryczna].
Je li w przypadku ustawienia [Relative Colorimetric/Wzgl dna 
kolorymetryczna] kolory s  niezadowalaj ce, nale y wybra  
ustawienie [Perceptual/Percepcyjna].
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Przydatne funkcje na potrzeby przetwarzania du ej liczby obrazów RAW
W tej cz ci opisano funkcj  pakietowego przetwarzania du ej liczby 
obrazów RAW przydatn  dla u ytkowników, którzy robi  du o zdj  w 
tym formacie.

Korzystanie z modyfikacji (przepisu) .......................  96
Zapisywanie przepisów jako pliku .............................. 97
Wczytywanie i wklejanie przepisów............................ 97
Kopiowanie przepisu i stosowanie go na innym obrazie ........... 97

Pakietowe stosowanie balansu bieli na 
obrazach (w asny balans bieli) ................................  98

Zapisywanie w asnych ustawie  balansu bieli............ 98
Stosowanie w asnego balansu bieli............................ 98

Pakietowe zapisywanie obrazów jako JPEG 
lub TIFF (przetwarzanie pakietowe) ........................  99
Pakietowe przenoszenie obrazów do 
oprogramowania do edycji obrazów ......................  100
Pakietowa zmiana nazw plików obrazów ..............  101

Zmiana nazw plików obrazów w zadanej 
kolejno ci w oknie g ównym ..................................... 101
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Korzystanie z modyfikacji (przepisu)
Wszystkie modyfikacje (przepis) wprowadzone przy u yciu palety narz dzi 
mo na zapisa  jako indywidualny plik przepisu (z rozszerzeniem „.vrd”), 
a nast pnie wczyta  i zastosowa  na innym obrazie.
Obrazy mo na skutecznie edytowa , wybieraj c i modyfikuj c jedno z 
wielu zdj  zarejestrowanych w tym samym rodowisku, a nast pnie 
stosuj c rezultaty tej korekcji na du ej liczbie fotografii.

Modyfikacji wprowadzonych przy 
u yciu palety narz dzi mo na 
u ywa  oddzielnie jako pliku 
przepisu (z rozszerzeniem „.vrd”).

Dane obrazu RAW 
Informacje o warunkach 
przetwarzania obrazu

Modyfikacje obrazów JPEG lub TIFF (str. 103) mo na zapisa  jako 
plik przepisu (z rozszerzeniem „.vrd”), a nast pnie wczyta  i 
zastosowa  na innym obrazie w taki sam sposób, jak w przypadku 
obrazów RAW.

Dane przepisu zawieraj  ustawienia palety narz dzi
Dane przepisu zawieraj  modyfikacje wprowadzone za pomoc  
palety narz dzi ([RAW], [RGB] i [NR/ALO/Redukcja szumów/ALO] i 
[LENS/OBIEKTYW]). Dlatego rezultaty innych czynno ci edycji, 
takich jak kadrowanie lub retusz kurzu (klonowanie fragmentu 
obrazu), nie s  uwzgl dniane w danych przepisu.
Przepisy zmodyfikowane za pomoc  palety narz dzi [RAW] 
mog  by  stosowane tylko na obrazach RAW
Modyfikacje z palety narz dzi [RAW], które mo na wprowadza  tylko 
na obrazach RAW, nie s  stosowane na obrazach JPEG ani TIFF, 
nawet je li zostan  wklejone.

Informacje dodatkowe
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Je li nie wiadomo, co zawiera plik przepisu, nale y wklei  go do obrazu 
i sprawdzi  ustawienia na palecie narz dzi. W przypadku 
zmodyfikowania tylko kilku ustawie  zalecane jest u ycie nazwy pliku 
opisuj cej jego zawarto  lub zapisanie informacji o modyfikacjach w 
oddzielnym pliku tekstowym.

1 Wybierz edytowany obraz, a nast pnie wybierz 
kolejno: menu [Edit/Edycja]  [Save recipe in file/
Zapisz przepis w pliku].

Zostanie wy wietlone okno dialogowe [Save recipe in file/
Zapisz przepis w pliku].

2 Wybierz folder docelowy, wprowad  nazw  pliku, 
a nast pnie kliknij przycisk [Save/Zapisz].

Sprawdzanie zawarto ci pliku przepisu przez wklejenie go do 
obrazu

1 Zaznacz obraz, na którym ma by  zastosowany przepis, 
a nast pnie wybierz kolejno: menu [Edit/Edycja]  
[Read and paste recipe from file/Wczytaj i wklej 
przepis z pliku].

Zostanie wy wietlone okno dialogowe [Open/Otwórz].

2 Wybierz przepis i kliknij przycisk [Open/Otwórz].
Przepis zostanie zastosowany na obrazie.

Zapisywanie przepisów jako pliku

Wczytywanie i wklejanie przepisów

Przepis zmodyfikowanego obrazu mo na skopiowa  i zastosowa  na 
innym obrazie.

1 Zaznacz obraz, z którego ma by  skopiowany przepis, 
a nast pnie wybierz kolejno: menu [Edit/Edycja]  
[Copy recipe to clipboard/Kopiuj przepis do schowka].

Przepis zostanie skopiowany.

2 Zaznacz obraz, na którym ma by  zastosowany przepis, 
a nast pnie wybierz kolejno: menu [Edit/Edycja]  
[Paste recipe to selected image/Wklej przepis do 
wybranego obrazu].

Przepis zostanie zastosowany na obrazie.

Kopiowanie przepisu i stosowanie go na innym obrazie
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Pakietowe stosowanie balansu bieli na obrazach (w asny balans bieli)
Modyfikacje balansu bieli wprowadzone na obrazie RAW 
zarejestrowanym w okre lonym rodowisku mo na zapisa  jako w asny 
balans bieli. Nast pnie mo na przeprowadzi  skuteczn  korekcj  
balansu bieli, stosuj c w asny balans bieli na du ej liczbie obrazów 
RAW zarejestrowanych w takim samym rodowisku.

1 Skoryguj balans bieli (str. 27, str. 28, str. 56).
Aby dostosowa  balans bieli, nale y wybra  ustawienie inne ni  
[Shot settings/Ustawienia fotografowania] z listy [White balance 
adjustment/Korekcja balansu bieli] (str. 27). W przypadku wyboru 
ustawienia [Shot settings/Ustawienia fotografowania] nie mo na 
zarejestrowa  parametrów korekcji. 

2 Na palecie narz dzi [RAW] kliknij przycisk [Register/Zapisz].
Zostanie wy wietlone okno dialogowe [Register personal white 
balance/Zapisywanie w asnego balansu bieli].

3 Wybierz z listy numer przycisku, który ma zosta  
zapisany i kliknij przycisk [OK].

Zapisywanie w asnych ustawie  balansu bieli

1 W punkcie 3 kliknij przycisk [Export/Eksportuj], aby zapisa  balans jako plik.
2 Skopiuj plik do innego komputera.
3 W programie DPP na innym komputerze wy wietl okno opisane w punkcie 3.
4 Kliknij przycisk [Import/Importuj] i w wy wietlonym oknie wybierz 

skopiowany plik.

U ywanie w asnych zapisanych ustawie  balansu bieli na 
innym komputerze

Nie mo na zmieni  ani skorygowa  balansu bieli w przypadku wielokrotnie 
na wietlanych obrazów RAW utworzonych za pomoc  aparatu.

1 W oknie g ównym wybierz obraz, na którym ma by  
zastosowany balans bieli.

2 Kliknij przycisk [Tool Palette/Paleta narz dzi] na 
pasku narz dzi.

Zostanie wy wietlona paleta narz dzi.

3 Kliknij przycisk numeru w asnego balansu bieli, 
który ma by  zastosowany.

W asny balans bieli zostanie zastosowany na wszystkich zaznaczonych obrazach.

Stosowanie w asnego balansu bieli
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Pakietowe zapisywanie obrazów jako JPEG lub TIFF (przetwarzanie pakietowe)
Istnieje mo liwo  przekszta cenia pakietu zmodyfikowanych obrazów RAW 
i zapisania ich w postaci bardziej uniwersalnych plików JPEG lub TIFF.
Obrazy zostan  zapisane w oddzielnych plikach, dzi ki czemu obrazy 
RAW pozostan  niezmienione.

1 W oknie g ównym zaznacz obrazy, które maj  by  
przekszta cone.

2 Kliknij przycisk [Batch process/Przetwarzanie 
pakietowe] na pasku narz dzi (str. 124).

Zostanie wy wietlone okno [Batch settings/Ustawienia pakietu].

3 Okre l wymagane ustawienia, a nast pnie kliknij 
przycisk [Execute/Wykonaj].

Zostanie wy wietlone okno dialogowe przetwarzania 
pakietowego i rozpocznie si  zapisywanie.
Po zapisaniu wszystkich obrazów w oknie dialogowym przetwarzania 
pakietowego zostanie wy wietlony przycisk [Exit/Zamknij].

4 W oknie dialogowym przetwarzania kliknij przycisk [Exit/Zamknij].

W oknie [Batch settings/Ustawienia pakietu] nie mo na zapisywa  
edytowanych obrazów RAW przy u yciu polece  [Save/Zapisz] oraz 
[Save As/Zapisz jako] (str. 41, str. 119).

Technologia przetwarzania obrazów RAW programu DPP jest nieustannie 
udoskonalana, umo liwiaj c osi gni cie mo liwie najlepszych efektów.
Oznacza to, e wyniki obróbki dokonanej w dwóch ró nych wersjach 
programu DPP mog  si  nieznacznie ró ni , nawet przy tych samych 
danych obrazu RAW. Wyniki edycji danych obrazu RAW z do czonym 
przepisem równie  mog  si  ró ni .
Aby zachowa  aktualne wyniki edycji w obecnie u ywanej wersji, 
najlepiej konwertowa  i zapisywa  obrazy w formacie JPEG lub TIFF. 

Podczas zapisywania mo na kontynuowa  prac  w innym oknie
Poniewa  funkcja zapisywania dzia a niezale nie w tle, podczas 
zapisywania mo na kontynuowa  prac  w innym oknie, na przyk ad 
w oknie g ównym lub oknie edycji.
Aby umo liwi  przekszta cenie i zapisanie wszystkich obrazów, 
nie nale y zaznacza  pojedynczego obrazu w oknie g ównym
Je li zostan  pomini te czynno ci opisane w punkcie 1, a punkt 2 
zostanie zrealizowany bez zaznaczania obrazów w oknie g ównym, 
nast pi przekszta cenie i zapisanie wszystkich obrazów 
wy wietlanych w oknie g ównym.

Nie mo na zapisa  obrazów z przepisem

Aby zapisa  wyniki przetwarzania lub edycji w obecnie 
u ywanej wersji

Umiej tne zapisywanie pakietowe

Wy wietlenie komunikatu [Insufficient memory./Brak pami ci.] 
oznacza, e zaznaczono jednocze nie zbyt wiele obrazów. Nale y 
zredukowa  liczb  wybranych obrazów.

Je li w obszarze [File name/Nazwa pliku] zosta a zaznaczona 
opcja [New file name/Nowa nazwa pliku], nale y okre li  warto  
w polu [Sequence number/Numer sekwencji].
Obraz wykadrowany (str. 38, str. 111) lub obraz z retuszem kurzu 
(od str. 73 do str. 77, od str. 114 do str. 118) zapisany w sposób 
pokazany na tej stronie staje si  rzeczywi cie obrazem 
wykadrowanym lub obrazem z retuszem kurzu.
Lista funkcji okna [Batch settings/Ustawienia pakietu] — patrz str. 141.
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Pakietowe przenoszenie obrazów do oprogramowania do edycji obrazów
Do oprogramowania do edycji obrazów mo na przenie  wiele obrazów. 
W przeciwie stwie do metody opisanej w cz ci [Przenoszenie obrazu 
RAW do programu Photoshop] (str. 77), przenoszone obrazy zosta y ju  
skonwertowane i zapisane jako osobne obrazy, przez co nie znikn  one 
po zamkni ciu docelowej aplikacji. W tym miejscu jako przyk adu u yto 
oprogramowania Adobe Photoshop CS.

1 W oknie g ównym zaznacz obrazy, które maj  by  
przeniesione.

2 Kliknij przycisk [Batch process/Przetwarzanie 
pakietowe] na pasku narz dzi (str. 124).

Zostanie wy wietlone okno [Batch settings/Ustawienia pakietu].

3 Wprowad  ustawienia wymagane przez funkcj  
przenoszenia (np. format plików).

4 Kliknij przycisk [Browse/Przegl daj].

Zostanie wy wietlone okno dialogowe [Open/Otwórz].

5 Wybierz program Photoshop CS.
W oknie dialogowym [Open/Otwórz] wybierz plik lub skrót programu 
Photoshop CS, a nast pnie kliknij przycisk [Open/Otwórz].
Okno dialogowe [Open/Otwórz] zostanie zamkni te, a w 
obszarze [Image transfer settings/Ustawienia przenoszenia 
obrazów] w oknie [Batch settings/Ustawienia pakietu] zostanie 
okre lony program Photoshop CS.

6 Zaznacz pole wyboru [Open image using software/
Otwórz obraz przy u yciu oprogramowania].

7 Kliknij przycisk [Execute/Wykonaj].
Zostanie wy wietlone okno dialogowe przetwarzania i 
rozpocznie si  przenoszenie pakietowe.
Po przeniesieniu pierwszego obrazu zostanie uruchomiony 
program Photoshop CS, a przenoszone obrazy b d  
wy wietlane w kolejno ci przenoszenia.

Wy wietlenie komunikatu [Insufficient memory./Brak pami ci.] 
oznacza, e zaznaczono jednocze nie zbyt wiele obrazów. Nale y 
zredukowa  liczb  wybranych obrazów.



101

1
2
3
4
5

Wprowadzenie

Przegl d 
spisu tre ci

Czynno ci 
podstawowe

Czynno ci 
zaawansowane

Zaawansowana 
edycja i drukowanie 

obrazów

Edycja 
obrazów 

JPEG/TIFF

Skorowidz

Przetwarzanie 
du ej liczby 
obrazów

Informacje 
pomocnicze

Pakietowa zmiana nazw plików obrazów
1 W oknie g ównym zaznacz obrazy, których nazwy 

plików maj  by  zmienione.

2 Wybierz kolejno: menu [Tools/Narz dzia]  [Start 
Rename tool/Uruchom narz dzie Zmiana nazwy].

Zostanie wy wietlone okno zmiany nazwy.

3 Okre l wymagane ustawienia (str. 142) i kliknij 
przycisk [Execute/Wykonaj].

Rozpocznie si  przetwarzanie i nazwy plików zostan  zmienione.

Je li w polu [Modified File Name/Zmodyfikowana nazwa pliku] pojawi si  
nazwa pliku w kolorze czerwonym, oznacza to, e ta nazwa zosta a powielona. 
Nie mo na wprowadzi  zmian, je li zosta a powielona cho by jedna nazwa. 
W takim przypadku nale y zmieni  ustawienia, aby unikn  powielania.

Nie mo na wprowadzi  zmian w przypadku powielenia nazwy pliku

Nazwy plików filmowych nie mog  by  zmieniane w programie DPP.

Narz dzia zmiany nazwy nie mo na uruchomi  z poziomu okna 
[Collection/Kolekcja] (str. 36, str. 125). 
Lista funkcji okna zmiany nazwy — patrz str. 142.

Podczas zmiany kolejno ci obrazów w oknie g ównym mo na zmieni  
jednocze nie nazwy plików obrazów zgodnie z kolejno ci , w jakiej by y 
one posortowane.

1 Zmie  kolejno  obrazów w oknie g ównym (str. 21).

2 W oknie g ównym zaznacz obrazy, których nazwy 
plików maj  by  zmienione.

3 Wybierz kolejno: menu [Tools/Narz dzia]  [Start 
Rename tool/Uruchom narz dzie Zmiana nazwy].

4 Zaznacz opcj  [Fit to main window/Dopasuj do okna 
g ównego].

5 Okre l wymagane ustawienia (str. 142).
Aby skopiowa  obraz, zaznacz pole wyboru [Copy Rename/
Skopiuj i zmie  nazw ].

6 Kliknij przycisk [Execute/Wykonaj].
Nazwy plików zostan  zmienione, a kolejno  w oknie g ównym 
zostanie zachowana.

Zmiana nazw plików obrazów w zadanej kolejno ci w oknie g ównym

Wy wietlenie komunikatu [Insufficient memory./Brak pami ci.] 
oznacza, e zaznaczono jednocze nie zbyt wiele obrazów. Nale y 
zredukowa  liczb  wybranych obrazów.
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Edycja obrazów JPEG i TIFF
Program DPP jest przeznaczony g ównie do zaawansowanej edycji obrazów 
RAW, ale jest tak e wyposa ony w funkcje edycji obrazów JPEG i TIFF. 
W tej cz ci opisano procedury edycji i zapisywania obrazów JPEG i TIFF.

Edycja obrazów JPEG i TIFF ................................  103
Informacje dotycz ce palety narz dzi RGB.............. 103
Automatyczna korekcja jasno ci i koloru 
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Korekcja krzywej tonalnej ......................................... 108
Dostosowywanie zakresu dynamicznego................. 109

Redukcja szumów .................................................  110
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Procedura automatycznego retuszu kurzu ............  114

Obs ugiwane aparaty fotograficzne .......................... 114
Procedura automatycznego retuszu kurzu 
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R czne usuwanie kurzu (funkcja naprawiania) .....  116
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Edycja obrazów JPEG i TIFF
Za pomoc  programu DPP mo na modyfikowa  obrazy JPEG i TIFF w 
taki sam sposób jak obrazy RAW, korzystaj c z palet narz dzi [RGB] i 
[NR/ALO/Redukcja szumów/ALO].
Poniewa  korekcja dokonana za pomoc  palety narz dzi powoduje 
zmian  wy cznie warunków przetwarzania obrazu, oryginalne dane 
obrazu pozostaj  niezmienione. Dlatego nie wyst puj  problemy z 
pogorszeniem jako ci obrazu wynikaj ce z edycji, a obrazy mo na 
modyfikowa  dowoln  liczb  razy.

W programie DPP wszystkie modyfikacje (informacje o warunkach 
przetwarzania obrazu) wprowadzone za pomoc  palety narz dzi mo na 
zapisa  na obrazie jako dane nazywane „przepisem” (str. 119). Mo na 
równie  zapisywa , pobiera  i stosowa  je do innych obrazów w postaci 
oddzielnego pliku przepisu (z rozszerzeniem „.vrd”) (str. 96, str. 119).

Modyfikacji wprowadzonych 
przy u yciu palety narz dzi 
mo na u ywa  oddzielnie jako 
pliku przepisu (z rozszerzeniem 
„.vrd”) (str. 96, str. 119).

Informacje o warunkach 
przetwarzania obrazu

Dane obrazów JPEG, TIFF 

Korzystaj c z funkcji dost pnych na palecie narz dzi [RGB], mo na 
modyfikowa  obrazy JPEG i TIFF tak samo, jak w typowym 
oprogramowaniu do edycji obrazów.
Poniewa  jednak zakres dzia ania funkcji korekcji dost pnych na 
palecie narz dzi [RGB] jest wi kszy ni  w przypadku palety narz dzi 
[RAW], zbyt daleko posuni te modyfikacje mog  spowodowa  
nasycenie koloru obrazu lub pogorszenie jego jako ci. Dlatego nale y 
uwa a , aby nie wprowadzi  nadmiernych zmian.
Obrazy RAW mo na modyfikowa  za pomoc  funkcji dost pnych na 
palecie narz dzi [RGB]. Jednak w przypadku funkcji innych ni  korekcja 
krzywej tonalnej (str. 108) i korekcja automatyczna (str. 104) zalecane 
jest dostosowywanie obrazów RAW przy u yciu tych samych funkcji 
dost pnych na palecie narz dzi [RAW].

Informacje dotycz ce palety narz dzi RGB



104

1
2
3
4
5

Wprowadzenie

Przegl d 
spisu tre ci

Czynno ci 
podstawowe

Czynno ci 
zaawansowane

Zaawansowana 
edycja i drukowanie 

obrazów

Edycja 
obrazów 

JPEG/TIFF

Skorowidz

Przetwarzanie 
du ej liczby 
obrazów

Informacje 
pomocnicze

Aby obraz sta  si  po danym obrazem standardowym, nale y 
automatycznie skorygowa  krzyw  tonaln  obrazu (str. 143). Dost pne 
opcje stopnia automatycznej korekcji to „Standardowa” i „Wysoka”.

Kliknij dany przycisk korekcji automatycznej.
Standardowa: Standardowa korekcja automatyczna. Nadaje 

si  do wi kszo ci obrazów.
Wysoka: Nale y jej u ywa , gdy efekt uzyskany po 

zastosowaniu standardowej korekcji 
automatycznej jest zbyt s aby.

Krzywa tonalna zmieni si  w zale no ci od wybranej korekcji.

Automatyczna korekcja jasno ci i koloru 
(Tone Curve Assist (U ycie krzywej tonalnej))

Przywrócenie 
pocz tkowych ustawie  
krzywej tonalnej

Wysoka

Standardowa

Rezultat korekcji automatycznej (Tone Curve Assist (U ycie krzywej 
tonalnej)) mo e by  inny od oczekiwanego w przypadku nast puj cych 
obrazów:
• Obrazy, które zosta y zarejestrowane z w a ciw  ekspozycj
• Obrazy o niezrównowa onej jasno ci
• Obrazy, które s  zbyt ciemne
• Obrazy z wyj tkowo silnym o wietleniem od ty u

Obrazy, które nie nadaj  si  do korekcji automatycznej 
(Tone Curve Assist (U ycie krzywej tonalnej))

Klikni cie przycisku [ ] spowoduje przywrócenie domy lnych 
ustawie  krzywej tonalnej, a tak e opcji [Hue/Barwa] i [Saturation/
Nasycenie]. W przypadku oddzielnej korekcji ustawie  [Hue/Barwa] 
i [Saturation/Nasycenie] (str. 107) nale y zachowa  ostro no .
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Istnieje mo liwo  dostosowania jasno ci i kontrastu obrazu.

Korekcja jasno ci i kontrastu

Przeci gnij suwaki 
w lewo lub w prawo
Wprowad  warto ci 
liczbowe

Brightness (Jasno ): Przesu  suwak w prawo, aby rozja ni  
obraz, lub w lewo, aby przyciemni  
obraz.

Contrast (Kontrast): Umo liwia dostosowanie modulacji i 
stopnia kontrastu koloru. Przesu  
suwak w prawo, aby zwi kszy  kontrast 
obrazu, lub w lewo, aby zmniejszy  
kontrast.

Zakres korekcji wynosi od -100 do +100 (z dok adno ci  do 1 jednostki 
przy r cznym wprowadzaniu warto ci).
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Balans bieli mo na dostosowa , wykorzystuj c wybrany fragment 
obrazu jako standardowy odcie  bieli, dzi ki czemu obraz b dzie 
wygl da  naturalnie. Ustawianie balansu bieli klikni ciem jest skuteczne 
w przypadku fragmentów obrazu, na których ton koloru uleg  zmianie 
pod wp ywem ród a wiat a.

1 Kliknij przycisk [ ].

Korekcja tonu koloru przy u yciu funkcji 
ustawiania balansu bieli klikni ciem

2 Kliknij punkt, który ma by  standardowym 
odcieniem bieli.

Kolor obrazu zostanie skorygowany wzgl dem punktu 
wybranego jako standardowy odcie  bieli.
Je li klikniesz inny punkt na obrazie, balans bieli zostanie 
skorygowany ponownie.
Aby zako czy  ustawianie balansu bieli klikni ciem, kliknij 
prawym przyciskiem myszy lub kliknij ponownie przycisk [ ].

Wspó rz dne pozycji kursora i warto ci RGB (konwersja 8-bitowa)

Je li na obrazie nie ma bia ych obszarów, balans bieli mo na skorygowa , 
klikaj c w punkcie 2 miejsce o szarym zabarwieniu. Efekt korekcji b dzie 
taki sam jak w przypadku wybrania punktu w kolorze bia ym.

Gdy na obrazie nie ma bia ych obszarów

Obraz jest korygowany na podstawie redniej warto ci w 
obszarze 5 × 5 pikseli wokó  klikni tego punktu.
Wy wietlany histogram zmienia si  w zale no ci od 
wprowadzanych modyfikacji. Histogram mo na tak e poprawi  
tak, aby pokazywa  stan sprzed jakichkolwiek korekcji (str. 92).
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U ytkownik mo e dostosowa  barw  (ton) i nasycenie oraz wyostrzy  
lub wyg adzi  ogólny wygl d obrazu.

Korekcja barwy, nasycenia i ostro ci

Wprowad  warto ci 
liczbowe

Przeci gnij suwaki w lewo lub w prawo

Hue (Barwa): Przesu  suwak w prawo, aby odcienie koloru sta y 
si  bardziej ó te, lub w lewo, aby odcienie koloru 
sta y si  bardziej czerwone.

Saturation 
(Nasycenie): Przesu  suwak w prawo, aby kolor sta  si  

intensywniejszy, lub w lewo, aby kolor sta  si  
s abszy.

Sharpness 
(Ostro ): Przesu  suwak w prawo, aby zwi kszy  ostro , 

lub w lewo, aby zmniejszy  ostro .

Ostro  nale y dostosowywa  w widoku okna ustawionym na [100% 
view/Widok 100%], [50% view/Widok 50%] lub [200% view/Widok 
200%]. Je li widok jest ustawiony na [Fit to window/Dopasuj do okna] 
(ca y obraz), ostro  wygl da nienaturalnie.

Nienaturalna ostro

Zakres korekcji wynosi od -30 do 30 w przypadku barwy, od 0 do 
200 w przypadku nasycenia i od 0 do 500 w przypadku ostro ci (z 
dok adno ci  do 1 jednostki przy r cznym wprowadzaniu warto ci).
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Zmieniaj c krzyw  tonaln , mo na skorygowa  jasno , kontrast i kolor 
okre lonego obszaru (str. 143).

1 Wybierz tryb krzywej tonalnej i metod  interpolacji.

Korekcja krzywej tonalnej

Umie  kursor na 
wykresie i kliknij prawym 
przyciskiem myszy, aby 
wy wietli  menu

2 Wprowad  modyfikacje.

O  pozioma przedstawia poziom wej ciowy, natomiast o  
pionowa – poziom wyj ciowy.
Maksymalna liczba punktów [ ] wynosi 8.
Aby usun  punkt [ ], naci nij klawisz <Del> lub kliknij 
dwukrotnie dany punkt [ ].

Kliknij, aby doda  punkt [ ]
Skoryguj, przeci gaj c 
punkt [ ]

Korekcja 
poszczególnych 
kana ów
Pakietowa korekcja RGB

Wy wietlany histogram zmienia si  w zale no ci od 
wprowadzanych modyfikacji. Histogram mo na tak e poprawi  
tak, aby pokazywa  stan sprzed jakichkolwiek korekcji (str. 92).
Tryb i metod  interpolacji krzywej tonalnej mo na tak e zmieni  
w oknie [Preferences/Preferencje] (str. 92).
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U ytkownik mo e dostosowa  zakres dynamiczny (szeroko  
wyra enia gradacji) od ciemnych do jasnych punktów na obrazie.

O  pozioma przedstawia poziom wej ciowy, natomiast o  
pionowa – poziom wyj ciowy.

Dostosowywanie zakresu dynamicznego

Przesu  w 
lewo
Poziom 
wej ciowy 
jasnych 
punktów

Przywrócenie 
pocz tkowych 
ustawie  
obrazu

Przesu  w 
prawo
Poziom 
wej ciowy 
punktów cienia

Warto  
liczbowa 
poziomu 
wyj ciowego 
jasnych 
punktów

Przesu  w dó
Poziom wyj ciowy jasnych punktów

Warto  
liczbowa 
poziomu 
wyj ciowego 
punktów cienia

Przesu  w gór
Poziom wyj ciowy punktów cienia

Warto  
liczbowa 
poziomu 
wej ciowego 
punktów cienia

Warto  
liczbowa 
poziomu 
wej ciowego 
jasnych 
punktów

Zakres ustawie  punktów cienia wynosi od 0 do 247 
(z dok adno ci  do 1 jednostki przy r cznym wprowadzaniu 
warto ci).
Zakres ustawie  punktów wiat a wynosi od 8 do 255 
(z dok adno ci  do 1 jednostki przy r cznym wprowadzaniu 
warto ci).
Wy wietlany histogram zmienia si  w zale no ci od 
wprowadzanych modyfikacji. Histogram mo na tak e poprawi  
tak, aby pokazywa  stan sprzed jakichkolwiek korekcji (str. 92).
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Redukcja szumów
U ytkownik mo e zredukowa  szumy pojawiaj ce si  na obrazach 
JPEG i TIFF zarejestrowanych w nocy lub z du  czu o ci  ISO.

1 Wybierz kart  [NR/ALO/Redukcja szumów/ALO] na 
palecie narz dzi w oknie edycji lub oknie edycji obrazu.

2 Kliknij przycisk [NR Preview/Pogl d redukcji szumów].

Zostanie wy wietlone okno [NR Preview/Podgl d redukcji szumów].

3 Skoryguj obraz.

Poziom redukcji szumów mo na ustawi  w zakresie od 0 do 20. 
Im wy sze ustawienie, tym wi kszy efekt redukcji szumów.
Efekt redukcji szumów mo na sprawdzi  po wy wietleniu obrazu 
w oknie podgl du redukcji szumów w powi kszeniu 100%.
Mo na zmieni  po o enie okna podgl du redukcji szumów, 
przeci gaj c celownik powi kszenia w oknie nawigacji.

Okno 
nawigacji

Po o enie 
celownika 
powi kszenia

Okno podgl du redukcji szumów

Przeci gnij 
suwaki

4 Kliknij przycisk [Apply/Zastosuj].
Na obrazie zostanie zastosowana redukcja szumów, a obraz 
zostanie wy wietlony ponownie.

Po zaznaczeniu wielu obrazów w oknie g ównym mo na ustawi  dla 
nich jednakowy poziom redukcji szumów bez konieczno ci wy wietlania 
okna [NR Preview/Podgl d redukcji szumów], dokonuj c korekcji 
poziomu redukcji szumów na palecie narz dzi [NR/ALO/Redukcja 
szumów/ALO] (str. 129) przy u yciu suwaków [Luminance noise 
reduction/Redukcja szumów luminancji] i [Chrominance noise reduction/
Redukcja szumów chrominancji], a nast pnie klikaj c przycisk [Apply/
Zastosuj].

Ustawianie tych samych parametrów redukcji szumów dla 
wszystkich zdj

Je li zosta o wybrane ustawienie [Luminance noise reduction/
Redukcja szumów luminancji], wraz z redukcj  szumów mo e 
nast pi  zmniejszenie rozdzielczo ci.
Je li zosta o wybrane ustawienie [Chrominance noise reduction/
Redukcja szumów chrominancji], wraz z redukcj  szumów mo e 
wyst pi  rozmycie kolorów. 
Ustawienia przetwarzania pakietowego w zakresie redukcji 
szumów mo na ustawi  wcze niej za pomoc  opcji [Default noise 
reduction settings/Domy lne ustawienia redukcji szumów] na 
karcie [Tool palette/Paleta narz dzi] w menu [Preferences/
Preferencje] (str. 92). Jest to szczególnie u yteczne przy 
jednoczesnej redukcji szumów wszystkich obrazów w folderze, 
na przyk ad w przypadku obrazów zarejestrowanych z wysokimi 
czu o ciami ISO. Jednak e w przypadku obrazów z do czonymi 
przepisami zostan  zastosowane poziomy szumów 
zarejestrowane w przepisach.
Lista funkcji okna [NR Preview/Podgl d redukcji szumów] — 
patrz str. 131.
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Kadrowanie i regulacja k ta obrazu
U ytkownik mo e wykadrowa  dany fragment obrazu lub zmieni  
orientacj  obrazu z poziomej na pionow . Mo esz równie  wyregulowa  
k t obrazu przed kadrowaniem. W przypadku wybrania opcji [Circle/
Ko o] ustawienia [Aspect ratio/Format obrazu] obszar poza okre lonym 
zakresem b dzie tylko wys oni ty na czarno, ale obraz nie zostanie 
wykadrowany.

1 Wybierz obraz, który ma by  wykadrowany.

2 Otwórz okno kadrowania/regulacji k ta.
Kliknij przycisk [Trimming Angle/K t kadrowania].

Zostanie otwarte okno kadrowania/regulacji k ta.
Edycj  mo na przeprowadzi  w momencie, kiedy obraz jest 
wyra nie wy wietlany w oknie kadrowania/regulacji k ta.

3 Wyreguluj k t obrazu zgodnie z potrzeb .

Klikni cie opcji [Center on Screen/Wy rodkuj na ekranie] 
spowoduje wy wietlenie zakresu kadrowania w rodku okna.
W przypadku zmiany k ta obrazu i klikni cia przycisku [OK] 
obraz zostanie skadrowany z wykorzystaniem najwi kszego 
zakresu kadrowania.

Je li do obrazu zarejestrowanego aparatem EOS-1D X, EOS-1D 
Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, 
EOS 7D, EOS 60D lub EOS 600D do czono informacje o formacie 
obrazu, b dzie wy wietlany zakres kadrowania w oparciu o te 
informacje.

Okno kadrowania/regulacji k ta

U yj myszy (kliknij / ), aby wyregulowa  k t lub wprowadzi  
bezpo rednio warto  regulacji k ta* (z dok adno ci  do 
0,01 stopnia; zakres regulacji: -45 do +45 stopni)

Kliknij 
(obrót 
obrazu w 
lewo lub w 
prawo o 
90 stopni)

Przeci gnij* (z dok adno ci  do 0,01 stopnia; 
zakres regulacji: -45 do +45 stopni)

Najwi kszy 
zakres 
kadrowania

* Nie ma mo liwo ci regulacji k ta obrazu, który przekracza 
rozmiar 9999 x 6666 pikseli.
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4 Wybierz format i przeci gnij zakres kadrowania.

Zakres kadrowania mo na przesuwa  przez przeci ganie.
Wielko  zakresu kadrowania mo na zmienia , przeci gaj c cztery naro niki 
zakresu kadrowania (funkcja niedost pna po wybraniu opcji [Circle/Ko o]).
Lista formatów obrazu (szeroko  : wysoko )

Anuluj
Wybierz 
wspó czynni
k kadrowania

Przeci gnij 
zakres 
kadrowania

[Free/Dowolny]: Obraz mo na wykadrowa  do dowolnego rozmiaru, 
z pomini ciem wspó czynnika formatu obrazu.

[Custom/
Nastawa w asna]: Obraz mo na wykadrowa  z okre lonym wspó czynnikiem.
[Circle/Ko o]: Obszar poza okre lonym zakresem jest wys oni ty na 

czarno. Obraz nie zostanie wykadrowany.

5 Kliknij przycisk [OK], aby wróci  do okna g ównego.
Na wykadrowanym obrazie b dzie wy wietlana ramka zakresu 
kadrowania (str. 126).
Wykadrowany obraz b dzie wy wietlany w oknie edycji lub oknie 
edycji obrazu w postaci wykadrowanej.
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Wykadrowany obraz mo na w dowolnym momencie przywróci  
do stanu pocz tkowego
Wykadrowany obraz jest wy wietlany lub drukowany w postaci 
wykadrowanej. Poniewa  jednak obraz nie jest w rzeczywisto ci 
wykadrowany, mo na przywróci  obraz pocz tkowy, klikaj c przycisk 
[Reset/Przywró ] w oknie kadrowania/regulacji k ta lub wykonuj c 
procedur  „Ponowna edycja obrazu” (str. 120).
Wy wietlanie wykadrowanego obrazu w poszczególnych oknach
• Okno g ówne: Na obrazie jest wy wietlana ramka pokazuj ca 

zakres kadrowania (str. 126).
• Okno edycji: Obraz jest wy wietlany w postaci wykadrowanej.
• Okno edycji obrazu: Miniatura obrazu jest taka sama, jak w oknie 

g ównym, a powi kszony obraz jest taki sam, 
jak w oknie edycji.

Drukowanie wykadrowanego obrazu
Wykadrowany obraz mo na wydrukowa  w programie DPP.
Obraz staje si  obrazem wykadrowanym po zapisaniu go w 
oddzielnym pliku
Wykadrowany obraz JPEG lub TIFF staje si  rzeczywi cie 
wykadrowanym obrazem po zapisaniu go w oddzielnym pliku (str. 119).
Obrazy z ustawionym formatem obrazu s  wy wietlane jako 
obrazy wykadrowane
Je li do obrazu RAW zarejestrowanego aparatem EOS-1D X, EOS-1D 
Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 
7D, EOS 60D lub EOS 600D, do czono informacje o formacie obrazu, 
b dzie wy wietlany zakres kadrowania w oparciu o te informacje. 
Poniewa  obraz nie jest w rzeczywisto ci wykadrowany, mo na 
zmieni  zakres kadrowania lub przywróci  stan sprzed kadrowania.
Jednak je li obraz JPEG zosta  wykonany w formacie obrazu [4:3], 
[16:9] lub [1:1] ustawionym w aparacie EOS 5D Mark III, EOS 60D lub 
EOS 600D, zakresu jego kadrowania nie mo na zmieni  ani przywróci  
do stanu sprzed kadrowania, poniewa  obraz zosta  faktycznie 
przyci ty i zapisany z ustawionym wspó czynnikiem kadrowania*.
Aby przywróci  stan sprzed kadrowania przeprowadzonego na 
podstawie informacji o formacie podczas fotografowania, kliknij 
przycisk [Reset/Przywró ]. Aby anulowa  ca y zakres kadrowania, 
kliknij przycisk [Clear/Skasuj] (str. 135).

Informacje o wykadrowanych obrazach
* W przypadku obrazów JPEG wykonanych za pomoc  aparatu EOS 

5D Mark III i przy za o eniu, e w aparacie ustawiono funkcj  
indywidualn  [Dodawanie informacji o przyci ciu], informacje 
dotycz ce kadrowania s  tylko ustawiane, ale obraz nie jest w 
rzeczywisto ci kadrowany.

Prze czanie ekranów przy u yciu klawiatury 
Widok pe noekranowy/normalny mo na równie  prze cza , 
naciskaj c kombinacj  klawiszy <Alt> + <Enter> lub klawisz <F11>.
Korzystanie z menu
Ka d  czynno  mo na tak e wykona  za pomoc  menu, które 
pojawia si  po klikni ciu obrazu prawym przyciskiem myszy.
Stosowanie zakresu kadrowania na innym obrazie
Zakres kadrowania mo na zastosowa  na innym obrazie, klikaj c 
przycisk [Copy/Kopiuj], aby skopiowa  zakres kadrowania, 
wy wietlaj c inny obraz, a nast pnie klikaj c przycisk [Paste/Wklej].
Aby zastosowa  skopiowany zakres kadrowania na wielu obrazach 
jednocze nie, nale y w oknie g ównym zaznaczy  wykadrowany obraz 
oraz obrazy, na których ma zosta  zastosowany zakres kadrowania, a 
nast pnie wy wietli  okno kadrowania/regulacji k ta. Gdy jest 
wy wietlany wykadrowany obraz, nale y klikn  przycisk [Copy/
Kopiuj], a nast pnie klikn  przycisk [Apply All/Zastosuj na wszystkich]. 
Po wy wietleniu okna kadrowania/regulacji k ta zakres kadrowania 
zostanie zastosowany na wszystkich zaznaczonych obrazach.

Przydatne funkcje okna kadrowania/regulacji k ta

Lista funkcji okna kadrowania/regulacji k ta — patrz str. 135.

W przypadku zdj  wykonanych przy rozszerzonym zakresie 
czu o ci ISO pojawienie si  szumów mo e utrudni  wy wietlenie 
szczegó ów obrazu w oknie kadrowania/regulacji k ta, dlatego nie 
zaleca si  korzystania z tej funkcji.
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Procedura automatycznego retuszu kurzu
Do automatycznego usuwania drobin kurzu mo na u y  danych dla 
retuszu kurzu, które s  do czane do obrazów zarejestrowanych za 
pomoc  aparatu wyposa onego w tak  funkcj .

EOS-1D X EOS-1D Mark IV EOS-1Ds Mark III

EOS-1D Mark III EOS 5D Mark III EOS 5D Mark II

EOS 7D EOS 60D EOS 50D

EOS 40D EOS 600D EOS 550D

EOS 500D EOS 450D EOS 400D DIGITAL

EOS 1100D EOS 1000D _

1 W oknie g ównym wybierz obraz z do czonymi 
danymi dla retuszu kurzu.

2 Kliknij przycisk [Stamp/Klonowanie].

Zostanie wy wietlone okno klonowania fragmentu obrazu.

Obs ugiwane aparaty fotograficzne

3 Gdy obraz zostanie wy wietlony ponownie, kliknij 
przycisk [Apply Dust Delete Data/Zastosuj dane dla 
retuszu kurzu].

Drobiny kurzu zostan  usuni te w ramach jednej operacji.

4 Kliknij przycisk [OK], aby wróci  do okna g ównego.
Na obrazie, z którego usuni to drobiny kurzu, zostanie 
wy wietlony symbol [ ] (str. 126).

Dane dla retuszu kurzu nie s  do czane do obrazów, dla których 
podczas przetwarzania obrazów RAW w aparacie zosta y okre lone 
ustawienia korekcji zniekszta ce  i korekcji aberracji chromatycznej 
itp. W wyniku tego na takich obrazach nie mo na przeprowadzi  
automatycznego retuszu kurzu.
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Obraz z retuszem kurzu mo na w dowolnym momencie 
przywróci  do stanu pocz tkowego
Obraz z retuszem kurzu jest wy wietlany lub drukowany jako obraz z 
retuszem kurzu. Poniewa  jednak kurz nie jest w rzeczywisto ci 
usuwany z obrazu, mo na przywróci  obraz pocz tkowy, klikaj c 
przycisk [Undo/Cofnij] w oknie klonowania fragmentu obrazu lub 
wykonuj c procedur  „Ponowna edycja obrazu” (str. 120).
Sprawdzanie retuszu kurzu w oknie klonowania fragmentu 
obrazu
Sprawd  retusz kurzu w oknie klonowania fragmentu obrazu. Obrazy 
przed retuszem kurzu s  wy wietlane w innych oknach i nie mo na 
ich sprawdzi .
Drukowanie obrazów z retuszem kurzu
Obraz z retuszem kurzu mo na wydrukowa  w programie DPP.
Nie mo na klikn  przycisku [Apply Dust Delete Data/Zastosuj 
dane dla retuszu kurzu]
Je li do obrazu w aparacie do czono dane dla retuszu kurzu, ale na 
obrazie nie ma kurzu, który móg by zosta  usuni ty przez program 
DPP, przycisk [Apply Dust Delete Data/Zastosuj dane dla retuszu 
kurzu] jest wy czony.
Usuwanie drobin kurzu, których nie mo na usun  za pomoc  
procedury automatycznego retuszu kurzu
W ramach procedury automatycznego retuszu kurzu drobiny s  
usuwane w oparciu o informacje zapisane w danych dla retuszu 
kurzu. Jednak w przypadku niektórych rodzajów kurzu usuni cie jego 
drobin mo e by  niemo liwe. Je li tak si  dzieje, tego rodzaju drobiny 
kurzu nale y usun  przy u yciu funkcji naprawiania (str. 116) lub 
funkcji klonowania fragmentu obrazu (str. 118).
Obraz staje si  obrazem z retuszem kurzu po zapisaniu go w 
oddzielnym pliku
Obraz JPEG lub TIFF staje si  rzeczywi cie obrazem z retuszem 
kurzu po zapisaniu go w oddzielnym pliku (str. 119).

Informacje dodatkowe

Sprawdzanie usuni tych drobin kurzu
Po wykonaniu czynno ci opisanych w punkcie 3 mo na wy wietli  i 
dok adnie sprawdzi  po kolei usuni te drobiny kurzu, naciskaj c 
kombinacj  klawiszy <Shift> + <F> (aby wróci  do poprzedniej 
drobiny kurzu, nale y nacisn  kombinacj  klawiszy <Shift> + <B>).
Anulowanie tylko okre lonej usuni tej drobiny kurzu
Po wykonaniu czynno ci opisanych w punkcie 3 mo na nacisn  
kombinacj  klawiszy <Shift> + <F> lub <Shift> + <B>, aby wy wietli  
usuni t  drobin  kurzu, a nast pnie nacisn  kombinacj  klawiszy 
<Shift> + <Del>, aby anulowa  tylko t  usuni t  drobin  kurzu, która 
jest aktualnie wy wietlana.
Prze czanie mi dzy wy wietlaniem pe nego i normalnego 
ekranu przy u yciu klawiszy skrótów
Widok pe noekranowy/normalny mo na równie  prze cza , 
naciskaj c kombinacj  klawiszy <Alt> + <Enter>.
Stosowanie rezultatów retuszu kurzu na innym obrazie
Retusz kurzu mo na zastosowa  w tym samym miejscu na innym 
obrazie, klikaj c przycisk [Copy/Kopiuj] w celu skopiowania 
rezultatów retuszu, a nast pnie wy wietlaj c inny obraz, na którym 
maj  by  zastosowane te wyniki, i klikaj c przycisk [Paste/Wklej].

W oknie g ównym mo na równie  automatycznie usun  drobiny kurzu 
z wielu obrazów, do których do czono dane dla retuszu kurzu.

Przydatne funkcje okna klonowania fragmentu obrazu

Lista funkcji okna klonowania fragmentu obrazu — patrz str. 140.

Zaznacz wiele obrazów, do których do czono dane 
dla retuszu kurzu, a nast pnie wybierz kolejno: menu 
[Adjustment/Korekcja]  [Apply Dust Delete Data/
Zastosuj dane dla retuszu kurzu].

Drobiny kurzu zostan  usuni te ze wszystkich zaznaczonych 
obrazów w ramach jednej operacji.

Procedura automatycznego retuszu kurzu w oknie g ównym
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R czne usuwanie kurzu (funkcja naprawiania)
Drobiny kurzu mo na usun  z obrazu, zaznaczaj c je po kolei. 

1 W oknie g ównym wybierz obraz, z którego chcesz 
usun  drobiny kurzu.

2 Kliknij przycisk [Stamp/Klonowanie].

Zostanie wy wietlone okno klonowania fragmentu obrazu.

3 Po ponownym wy wietleniu obrazu kliknij 
dwukrotnie punkt, z którego ma by  usuni ty kurz.

Na ekranie zostanie wy wietlony widok 100%.
Pozycj  wy wietlania mo na zmieni , przeci gaj c j .

Kliknij 
dwukrotnie

4 Kliknij przycisk odpowiadaj cy drobinom kurzu, 
które maj  by  usuni te.

Je li kolor drobiny kurzu jest ciemny, kliknij przycisk [ ], 
je li za  jasny — przycisk [ ].
Po przesuni ciu kursora na obraz zakres retuszu kurzu b dzie 
wy wietlany jako [ ].

5 Umie  drobin  kurzu, która ma by  usuni ta, 
wewn trz zakresu [ ] i kliknij.

Drobina kurzu wewn trz zakresu [ ] zostanie usuni ta.
Kliknij inny fragment obrazu, aby kontynuowa  usuwanie z niego 
drobin kurzu.
Aby usun  kurz z innego fragmentu obrazu, kliknij prawym 
przyciskiem myszy lub kliknij ponownie przycisk klikni ty w 
punkcie 4, aby anulowa  procedur  retuszu kurzu, i wykonaj 
ponownie czynno ci od punktu 3.
Gdy nie mo na usun  drobiny kurzu, wy wietlany jest symbol [ ].

6 Kliknij przycisk [OK], aby wróci  do okna g ównego.
Na obrazie, z którego usuni to drobiny kurzu, zostanie 
wy wietlony symbol [ ] (str. 126).

Kliknij
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Je li drobiny kurzu nie zosta y ca kowicie usuni te, kliknij kilka razy
Je li niepo danych drobin kurzu nie mo na usun  po jednokrotnym 
wykonaniu czynno ci opisanych w punkcie 5, by  mo e uda si  je 
usun , klikaj c kilkakrotnie.
Funkcja naprawiania umo liwia usuwanie g ównie drobin kurzu
Za pomoc  funkcji naprawiania mo na usuwa  drobiny kurzu. 
Usuwanie smug kurzu mo e by  niemo liwe. W takim przypadku 
nale y u y  funkcji klonowania fragmentu obrazu (str. 118).
Obraz z retuszem kurzu mo na w dowolnym momencie 
przywróci  do stanu pocz tkowego
Obraz z retuszem kurzu jest wy wietlany lub drukowany jako obraz z 
retuszem kurzu. Poniewa  jednak kurz nie jest w rzeczywisto ci 
usuwany z obrazu, mo na przywróci  obraz pocz tkowy, klikaj c 
przycisk [Undo/Cofnij] w oknie klonowania fragmentu obrazu lub 
wykonuj c procedur  „Ponowna edycja obrazu” (str. 120).
Sprawdzanie retuszu kurzu w oknie klonowania fragmentu 
obrazu
Sprawd  retusz kurzu w oknie klonowania fragmentu obrazu. Obrazy 
przed retuszem kurzu s  wy wietlane w innych oknach i nie mo na 
ich sprawdzi .
Drukowanie obrazów z retuszem kurzu
Obraz z retuszem kurzu mo na wydrukowa  w programie DPP.
Obraz staje si  obrazem z retuszem kurzu po zapisaniu go w 
oddzielnym pliku
Obraz JPEG lub TIFF staje si  rzeczywi cie obrazem z retuszem 
kurzu po zapisaniu go w oddzielnym pliku (str. 119).

Informacje dodatkowe

Sprawdzanie usuni tych drobin kurzu
Po wykonaniu czynno ci opisanych w punkcie 5 mo na wy wietli  i 
dok adnie sprawdzi  po kolei usuni te drobiny kurzu, naciskaj c 
kombinacj  klawiszy <Shift> + <F> (aby wróci  do poprzedniej 
drobiny kurzu, nale y nacisn  kombinacj  klawiszy <Shift> + <B>).
Anulowanie tylko okre lonej usuni tej drobiny kurzu
Po wykonaniu czynno ci opisanych w punkcie 5 mo na nacisn  
kombinacj  klawiszy <Shift> + <F> lub <Shift> + <B>, aby wy wietli  
usuni t  drobin  kurzu, a nast pnie nacisn  kombinacj  klawiszy 
<Shift> + <Del>, aby anulowa  tylko t  usuni t  drobin  kurzu, która 
jest aktualnie wy wietlana.
Prze czanie mi dzy wy wietlaniem pe nego i normalnego 
ekranu przy u yciu klawiszy skrótów
Widok pe noekranowy/normalny mo na równie  prze cza , 
naciskaj c kombinacj  klawiszy <Alt> + <Enter>.
Stosowanie rezultatów retuszu kurzu na innym obrazie
Retusz kurzu mo na zastosowa  w tym samym miejscu na innym 
obrazie, klikaj c przycisk [Copy/Kopiuj] w celu skopiowania 
rezultatów retuszu, a nast pnie wy wietlaj c inny obraz, na którym 
maj  by  zastosowane te wyniki, i klikaj c przycisk [Paste/Wklej].
Aby zastosowa  retusz kurzu w tym samym miejscu na innych 
obrazach, mo na skutecznie usun  drobiny kurzu, klikaj c obrazy w 
oknie g ównym z wci ni tym klawiszem <Ctrl>, lub zaznaczaj c wiele 
obrazów poprzez klikni cie pierwszego z nich, a nast pnie ostatniego 
z wci ni tym klawiszem <Shift> i wy wietlenie okna klonowania 
fragmentu obrazu.

Przydatne funkcje okna klonowania fragmentu obrazu

Lista funkcji okna klonowania fragmentu obrazu — patrz str. 140.

W przypadku zdj  wykonanych przy rozszerzonym zakresie 
czu o ci ISO pojawienie si  szumów mo e utrudni  wy wietlenie 
drobin kurzu w oknie klonowania fragmentu obrazu, dlatego nie 
zaleca si  korzystania z tej funkcji.
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Obraz mo na skorygowa , wklejaj c w niepo danym fragmencie 
obrazu cz  skopiowan  z innego fragmentu obrazu.

1 Wykonaj czynno ci opisane w punktach od 1 do 3 w 
cz ci „R czne usuwanie kurzu (funkcja 
naprawiania)” (str. 116).

2 Okre l cz , która ma by  skopiowana.
Kliknij cz , która ma by  ród em kopiowania, przytrzymuj c 
naci ni ty klawisz <Alt>.
Aby zmieni  cz , która ma by  ród em kopiowania, wykonaj 
ponownie powy sz  operacj .
Aby poprawi  pozycj  ród a kopiowania, zaznacz pole wyboru 
[Fix Copy Source position/Popraw pozycj  ród a kopiowania].

3 Skoryguj obraz.
Kliknij lub przeci gnij cz  obrazu, któr  chcesz skorygowa . 
Symbol [+] w oknie oznacza ród o kopiowania, a symbol [ ] 
oznacza cel kopiowania.
Skopiowany obraz zostanie wklejony w pozycji, do której go 
przeci gni to.
Dla opcji [Pen type/Typ pióra] mo na wybra  ustawienie [Brush/
P dzel] (obramowanie wklejonego obrazu wygl da jak 
namalowane p dzlem) i [Pencil/O ówek] (obramowanie 
wklejonego obrazu jest ostre).

4 Kliknij przycisk [OK], aby wróci  do okna g ównego.
Na poprawionym obrazie b dzie wy wietlany symbol [ ] (str. 126).

Usuwanie niepotrzebnych fragmentów obrazu 
(funkcja klonowania fragmentu obrazu)

Sk adanie i wysoki zakres dynamiki
Obrazy JPEG i TIFF mo na sk ada  w taki sam sposób jak obrazy 
RAW, zgodnie z poni szym opisem.

Sk adanie obrazów (str. 78) 
Tworzenie obrazów HDR (wysoki zakres dynamiki) (str. 81) 

Uruchamianie programu Map Utility 
Program Map Utility mo na uruchomi , korzystaj c z poni szej procedury.

Uruchamianie programu Map Utility (str. 84) 
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Zapisywanie rezultatów edycji

Wszystkie modyfikacje (przepis) wprowadzone za pomoc  palety 
narz dzi (od str. 103 do str. 110) oraz informacje o zakresie kadrowania 
(str. 111) i retuszu kurzu (od str. 114 do str. 118) mo na zapisa  na 
obrazie JPEG lub TIFF b d  na oddzielnym obrazie JPEG lub TIFF.

Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  dana pozycja.

Modyfikacje zostan  zapisane na obrazie.

Zapisywanie rezultatów edycji na obrazie
Je li obraz JPEG lub TIFF zostanie zmodyfikowany za pomoc  palety 
narz dzi (od str. 103 do str. 110), a nast pnie zapisany tak samo jak 
obraz RAW w sposób opisany poni ej, mo na b dzie zapisa  go jako 
oddzielny obraz z do czonymi do niego modyfikacjami (przepisem).
Ponadto obraz wykadrowany (str. 111) lub obraz z retuszem kurzu 
(od str. 114 do str. 118) zapisany w ten sam sposób stanie si  
rzeczywi cie obrazem wykadrowanym lub obrazem z retuszem kurzu.

Zapisywanie obrazu jako JPEG lub TIFF (str. 42)
Pakietowe zapisywanie obrazów jako JPEG lub TIFF (przetwarzanie 
pakietowe) (str. 99)

Zapisanie obrazu JPEG lub TIFF jako oddzielnego pliku w sposób 
opisany powy ej spowoduje zastosowanie modyfikacji wprowadzonych 
za pomoc  palety narz dzi oraz pewne pogorszenie jako ci obrazu, 
które towarzyszy operacjom edycji/zapisywania podobnie, jak w 
przypadku typowego oprogramowania do edycji obrazów.

Stosowanie rezultatów edycji na innym obrazie
Modyfikacje (przepis) obrazów JPEG i TIFF wprowadzone za pomoc  palety 
narz dzi mo na skopiowa  i zastosowa  na innym obrazie, wykonuj c 
opisane poni ej procedury, tak samo jak w przypadku obrazów RAW.

Stosowanie modyfikacji na innym obrazie (str. 41)
Korzystanie z modyfikacji (przepisu) (str. 96)

Drukowanie
Zmodyfikowane obrazy JPEG i TIFF mo na wydrukowa  za pomoc  
poni szych procedur, tak samo jak obrazy RAW.

Drukowanie (str. 43)
Drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie (str. 85)
Drukowanie listy miniatur (drukowanie arkusza stykowego) (str. 86)
Drukowanie obrazów RAW na nowoczesnej drukarce firmy Canon (str. 87)

Zapisywanie jako oddzielnego obrazu



120

1
2
3
4
5

Wprowadzenie

Przegl d 
spisu tre ci

Czynno ci 
podstawowe

Czynno ci 
zaawansowane

Zaawansowana 
edycja i drukowanie 

obrazów

Edycja 
obrazów 

JPEG/TIFF

Skorowidz

Przetwarzanie 
du ej liczby 
obrazów

Informacje 
pomocnicze

Ponowna edycja obrazu
Na obrazach zmodyfikowanych za pomoc  palety narz dzi (od str. 103 
do str. 110) zmieniane s  tylko warunki przetwarzania obrazu, dzi ki 
czemu oryginalne dane obrazu pozostaj  niezmienione. Równie  
informacje o zakresie kadrowania lub retuszu kurzu dotycz ce obrazu 
wykadrowanego (str. 111) lub obrazu z retuszem kurzu (od str. 114 do 
str. 118) s  po prostu zapisywane na obrazie.
Dzi ki temu mo na cofn  dowolne modyfikacje zapisane (str. 119) na 
obrazie oraz informacje o zakresie kadrowania i retuszu kurzu, a tak e 
przywróci  stan sprzed ostatniego zapisu lub z chwili wykonania zdj cia.

1 Wybierz obraz, który ma by  poddany ponownej 
edycji.

2 Wybierz kolejno: menu [Adjustment/Korekcja]  
dana pozycja.

Obraz zostanie przywrócony do stanu zdefiniowanego przez 
wybran  pozycj .
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Informacje pomocnicze
Ta cz  informacyjna ma na celu umo liwienie lepszego wykorzystania programu DPP.
Zawiera ona rozwi zania problemów, przedstawia informacje dotycz ce 
usuwania programu DPP z komputera, oferuje wyja nienia dotycz ce 
poszczególnych okien oraz s owniczek terminologiczny.
Na ko cu rozdzia u znajduje si  skorowidz umo liwiaj cy atwe 
odnalezienie poszukiwanych informacji.

Rozwi zywanie problemów ...................................  122
Usuwanie oprogramowania (odinstalowywanie) .........  123
Lista funkcji okna g ównego (okna folderu) ...........  124
Lista funkcji okna g ównego (okna kolekcji)...........  125
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g ównym i oknie edycji obrazu...............................  126
Lista funkcji okna edycji.........................................  127
Lista funkcji palety narz dzi...................................  128
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Lista funkcji okna szybkiego przegl du .................  132
Lista funkcji okna edycji obrazu.............................  133
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zapisywania pojedynczego obrazu ...............................  134
Lista funkcji okna kadrowania/regulacji k ta .........  135
Lista funkcji okna korekcji zniekszta ce  obiektywu............  136
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optymalizatora obiektywu ......................................  137
Lista funkcji okna narz dzia sk adania ..................  138
Lista funkcji okna HDR (regulacja obrazu)...........................  139
Lista funkcji okna klonowania fragmentu obrazu .......  140
Lista funkcji okna przekszta cania/zapisywania 
wielu obrazów (przetwarzanie pakietowe)...................  141
Lista funkcji okna zmiany nazwy ...........................  142
S owniczek.............................................................  143
Skorowidz ..............................................................  145

Informacje dotycz ce instrukcji obs ugi ................ 149
Znaki towarowe .................................................... 149



122

1
2
3
4
5

Wprowadzenie

Przegl d 
spisu tre ci

Czynno ci 
podstawowe

Czynno ci 
zaawansowane

Zaawansowana 
edycja i drukowanie 

obrazów

Edycja 
obrazów 

JPEG/TIFF

Skorowidz

Przetwarzanie 
du ej liczby 
obrazów

Informacje 
pomocnicze

Rozwi zywanie problemów
Je li program DPP nie dzia a prawid owo, nale y zapozna  si  z 
poni szymi pozycjami.

Wybierz uprawnienia administratora ([Computer administrator/
Administrator komputera], [Administrator] itp.) jako ustawienie 
u ytkownika. Oprogramowanie nie mo e by  zainstalowane, je li 
wybrano ustawienie u ytkownika inne ni  uprawnienia administratora. 
Szczegó owe informacje dotycz ce wyboru uprawnienia administratora 
mo na znale  w podr czniku u ytkownika komputera.

Program DPP nie b dzie dzia a  poprawnie na komputerze, który nie 
spe nia wymaga  systemowych. Program DPP powinien by  u ywany 
na komputerach spe niaj cych wymagania systemowe (str. 3).
Nawet je li komputer ma wystarczaj c  ilo  pami ci RAM okre lon  
w wymaganiach systemowych (str. 3), je li w tym samym czasie s  
uruchomione inne aplikacje, program DPP mo e mie  do dyspozycji 
za ma o pami ci. Zamknij wszystkie aplikacje poza programem DPP.

W zale no ci od czytnika kart i systemu operacyjnego komputera 
karty SDXC mog  nie zosta  poprawnie odczytane. W takim 
przypadku nale y pod czy  aparat do komputera za pomoc  
do czonego kabla interfejsu i przes a  obrazy do komputera, 
korzystaj c z programu EOS Utility (do czone oprogramowanie).

Obrazy nieobs ugiwane przez program DPP nie s  wy wietlane. 
Istniej  ró ne typy obrazów JPEG i TIFF. Obrazy JPEG niezgodne ze 
standardem Exif 2.2, 2.21 i 2.3 oraz obrazy TIFF niezgodne ze 
standardem Exif mog  by  wy wietlane nieprawid owo (str. 3).
W przypadku wy wietlania obrazu z retuszem kurzu (od str. 73 do 
str. 77, od str. 114 do str. 118) w oknie innym ni  okno klonowania 
fragmentu obrazu b dzie on wy wietlany w postaci sprzed wykonania 
retuszu. Obrazy z retuszem kurzu nale y sprawdza  w oknie 
klonowania fragmentu obrazu.

Instalacja nie zosta a uko czona prawid owo

Program DPP nie dzia a

Czytnik kart nie wykrywa karty SD.

Obrazy nie s  prawid owo wy wietlane

Obrazów JPEG i TIFF nie mo na modyfikowa  przy u yciu funkcji 
korekcji obrazu dost pnych na palecie narz dzi [RAW]. Zmodyfikuj te 
obrazy za pomoc  palety narz dzi [RGB] (str. 128).
Obrazów RAW zrobionych aparatem PowerShot Pro1 nie mo na 
modyfikowa  przy u yciu funkcji korekcji obrazu dost pnych na 
palecie narz dzi [RAW]. Zmodyfikuj te obrazy za pomoc  palety 
narz dzi [RGB] (str. 128).

Rezultatów obracania (str. 10, str. 25, str. 124, str. 132, str. 133), 
kadrowania (str. 38, str. 111) i retuszu kurzu (klonowania fragmentu 
obrazu) (od str. 73 do str. 77, od str. 114 do str. 118) nie mo na 
wklei  (zastosowa ) z jednego obrazu do innego w postaci przepisu. 
Wykadruj obraz lub usu  kurz przy u yciu funkcji kopiowania/
wklejania w poszczególnych oknach i obró  ka dy obraz oddzielnie.
Na obrazach JPEG lub TIFF nie mo na zastosowa  modyfikacji 
(przepisu) obrazów RAW wprowadzonych za pomoc  palety narz dzi 
[RAW] (str. 128).
Z funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno ci) 
(str. 61) mo na korzysta  tylko w przypadku obrazów RAW 
wykonanych aparatami EOS-1D X, EOS-1D Mark IV, EOS 5D Mark III, 
EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 600D, EOS 550D, 
EOS 500D oraz EOS 1100D. Rezultatów modyfikacji funkcji Auto 
Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno ci) nie mo na 
stosowa  w przypadku obrazów RAW wykonanych innymi aparatami.

Obraz RAW, dla którego ustawiono przestrze  kolorów inn  ni  
sRGB (str. 77, str. 93), po przekszta ceniu i zapisaniu jako obraz 
JPEG lub TIFF charakteryzuje si  s abymi kolorami podczas 
wy wietlania w oprogramowaniu zgodnym tylko z przestrzeni  
kolorów sRGB. W takim przypadku ustaw przestrze  kolorów obrazu 
RAW na sRGB, przekszta  obraz ponownie na JPEG lub TIFF i 
zapisz go, a nast pnie wy wietl ten obraz.

Nie mo na zmodyfikowa  obrazu

Nie mo na wklei  (zastosowa ) przepisu do innego 
obrazu

Obraz wy wietlany za pomoc  innego 
oprogramowania ma s abe kolory



123

1
2
3
4
5

Wprowadzenie

Przegl d 
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Przetwarzanie 
du ej liczby 
obrazów

Informacje 
pomocnicze

Je li kolory monitora, na którym jest wy wietlany obraz, nie zosta y 
prawid owo dostosowane lub je li nie skonfigurowano profilu dla 
drukarki, na której maj  by  drukowane obrazy, kolory obrazu 
wy wietlanego na ekranie mog  si  znacznie ró ni  od kolorów na 
wydrukowanej fotografii. Je li kolory monitora, na którym s  wy wietlane 
obrazy, zostan  poprawione (str. 93), a profil drukarki zostanie 
prawid owo skonfigurowany (str. 93), b dzie mo na lepiej dopasowa  
kolory wydrukowanej fotografii do kolorów obrazu na ekranie. 
W przypadku drukowania na drukarce Canon (str. 43, str. 46) lub 
drukowania po czonego (str. 87, str. 88) profile drukarki s  ustawiane 
automatycznie, dlatego lepsze dopasowanie kolorów wymaga tylko 
okre lenia kolorów monitora.
Je li drukowanie odbywa si  za pomoc  programu Easy-PhotoPrint, 
a w programie Easy-PhotoPrint zosta a u yta funkcja automatycznej 
kompensacji oraz ró ne typy funkcji korekcji obrazu, kolory nie b d  
drukowane prawid owo. Anuluj wszystkie funkcje korekcji obrazu w 
programie Easy-PhotoPrint (str. 47).
Nawet je li ustawiono profil drukarki, u ycie funkcji korekcji koloru 
dost pnej w sterowniku drukarki mo e spowodowa  wydrukowanie 
obrazu w kolorach innych ni  wy wietlane na ekranie. Nie u ywaj 
funkcji korekcji koloru dost pnej w sterowniku drukarki.

Podczas drukowania du ej liczby obrazów w pakietach mo e nast pi  
przerwanie drukowania lub obrazy mog  nie zosta  wydrukowane. Zmniejsz 
liczb  obrazów do wydrukowania lub zwi ksz ilo  pami ci komputera.

Usu  plik [CRW_YYYY.THM] (obraz miniatur aparatu), je li pozostaje 
on w folderze, z którego usuni to obrazy (str. 49).
* Zamiast [YYYY] w nazwie pliku wyst puj  cyfry.

W przypadku obrazów JPEG z ustawion  przestrzeni  kolorów 
Adobe RGB, które zosta y zarejestrowane za pomoc  aparatów EOS 
10D, EOS 300D DIGITAL i PowerShot Pro1, informacje o obrazach 
mog  nie by  wy wietlane (str. 10, str. 23).

Kolory obrazu wy wietlanego na ekranie s  inne 
ni  kolory obrazu na wydruku

Nie mo na drukowa  du ej liczby obrazów w pakietach

Po usuni ciu obrazów w folderze pozostaje plik

Nie mo na wy wietli  informacji o obrazie

Usuwanie oprogramowania (odinstalowywanie)
Przed rozpocz ciem odinstalowywania wy cz wszystkie aplikacje.
Zaloguj si  z uprawnieniami administratora, gdy odinstalowujesz 
oprogramowanie.
Po odinstalowaniu oprogramowania nale y zawsze ponownie 
uruchomi  komputer, aby zapobiec jego nieprawid owemu dzia aniu. 
Ponowna instalacja oprogramowania bez uprzedniego ponownego 
uruchomienia komputera mo e spowodowa , z du ym 
prawdopodobie stwem, jego nieprawid owe dzia anie.

1 Kliknij przycisk [ ] (przycisk [Start] w systemie 
Windows XP)  [All Programs/Wszystkie programy]  
[Canon Utilities]  [Digital Photo Professional]  
[Digital Photo Professional Uninstall/Odinstaluj 
program Digital Photo Professional].

2 Kontynuuj odinstalowywanie programu, post puj c 
zgodnie ze wskazówkami wy wietlanymi na ekranie.

Oprogramowanie zostanie odinstalowane.
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Lista funkcji okna g ównego (okna folderu) (str. 10)

*1 Aby prze czy  pokazywanie/ukrywanie, wybierz kolejno: menu [View/
Widok]  [Toolbar/Pasek narz dzi].

*2 Obrazy z zaznaczonych w tym miejscu folderów s  wy wietlane na 
li cie miniatur z prawej strony.

*3 Wy wietla wspó rz dne pozycji kursora oraz warto ci RGB (konwersja 
8-bitowa) po wykonaniu funkcji ustawienia balansu bieli klikni ciem z 
wykorzystaniem palety narz dzi.

*4 Wy wietlany jest element wybrany w polu [Viewing and saving RAW 
images/Wy wietlanie i zapisywanie obrazów RAW] (str. 89) w oknie 
[Preferences/Preferencje].

*5 Istnieje mo liwo  prze czania pomi dzy oknami [Folder] i 
[Collection/Kolekcja].

Zaznaczenie wszystkich obrazów
Prze czanie na okno edycji 
obrazu (str. 133)

Pasek narz dzi*1

Obszar 
folderów*2

Anulowanie zaznaczenia wszystkich obrazów

Obrót obrazu 
(co 90 stopni)

Przekszta canie/
zapisywanie 
pakietowe 
(str. 99, str. 100, 
str. 141)

Stan do czenia przepisu (str. 96) Liczba wy wietlanych obrazów
Liczba zaznaczonych obrazów

Wy wietlanie 
informacji o 
symulacji kolorów 
CMYK (str. 93)

Wy wietlanie/ukrywanie palety narz dzi (str. 128)

Tryb wy wietlania*4

Karta [Collection/Kolekcja]*5

Karta [Folder]*5

Wy wietlanie/ukrywanie obszaru folderów

cie ka dost pu 
do folderu

Przestrze  kolorów 
obrazu i robocza 
przestrze  kolorów*3 
(str. 77, str. 93)

Wy wietlanie okna szybkiego przegl du (str. 132)
Wy wietlanie okna klonowania fragmentu obrazu (str. 140)

Wy wietlanie okna 
kadrowania/regulacji k ta 
(str. 135)

Informacje o obrazie (str. 23)

Ocena (str. 19)

Znacznik wyboru 
(str. 19)
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Zaznaczenie wszystkich obrazów
Prze czanie na okno edycji obrazu

Pasek narz dzi

Anulowanie zaznaczenia wszystkich obrazów

Obrót obrazu 
(co 90 stopni)

Przekszta canie/
zapisywanie 
pakietowe

Stan do czenia przepisu Liczba wy wietlanych obrazów
Liczba zaznaczonych obrazów

Wy wietlanie 
informacji o 
symulacji kolorów 
CMYK

Wy wietlanie/ukrywanie palety narz dzi

Tryb wy wietlania

Karta [Collection/Kolekcja]*1

Karta [Folder]

*1 czna liczba obrazów dodana do okna [Collection/Kolekcja] podana 
jest w nawiasach ( ) na karcie [Collection/Kolekcja]. Podobnie, je li 
dodane zosta o zdj cie wy wietlane jako pojedynczy obraz (str. 22), 
podana zostanie podwojona liczba wy wietlonych obrazów.

*2 Wy wietla wspó rz dne pozycji kursora oraz warto ci RGB (konwersja 
8-bitowa) po wykonaniu funkcji ustawienia balansu bieli klikni ciem z 
wykorzystaniem palety narz dzi.

Przestrze  kolorów 
obrazu i robocza 
przestrze  kolorów*2 
(str. 77, str. 93)

Wy wietlanie okna szybkiego przegl du 

Wy wietlanie okna klonowania 
fragmentu obrazu 

Wy wietlanie okna 
kadrowania/regulacji 
k ta 

Informacje o obrazie 

Ocena

Znacznik wyboru

Lista funkcji okna g ównego (okna kolekcji) (str. 36)
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obrazów
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*1 Niewy wietlane w przypadku wybrania opcji [Small thumbnail/Ma a 
miniatura].

*2 Widoczny na obrazach RAW+JPEG, które s  wy wietlane jako 
pojedynczy obraz (str. 22).
Na obrazach RAW wy wietlany jest wska nik [RAW]. 
(Po wybraniu opcji [Small thumbnail/Ma a miniatura] (str. 10) jest 
wy wietlany znacznik [R]). 
Na obrazach RAW z aparatu PowerShot Pro1 wska nik [RAW] nie 
jest wy wietlany.

*3 Nie wy wietlane w przypadku wybrania opcji [Medium thumbnail/
rednia miniatura] lub [Small thumbnail/Ma a miniatura].

*4 Je li do obrazu zarejestrowanego za pomoc  aparatu EOS-1D X, 
EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark 
III, EOS 7D, EOS 60D lub EOS 600D do czono informacje o formacie 
obrazu, wy wietlany obraz zostanie wykadrowany.

*5 Widoczny na obrazach wykonanych aparatami Canon zgodnymi z 
funkcj  GPS.

Informacje wy wietlane po wybraniu opcji [Large thumbnail/Du a miniatura] (str. 10)

Znacznik 
wyboru 
(str. 18, str. 19)

Warto  
korekcji 
jasno ci*1 
(str. 26)

Ikona balansu bieli*1 (str. 27)

Znacznik klonowania 
fragmentu obrazu (od 
str. 73 do str. 77, od 
str. 114 do str. 118)

Zakres 
kadrowania*4

(str. 38, str. 111)
Przys ona*3

Czas na wietlania*3

Nazwa pliku

Typ obrazu*2

Znacznik niezapisanych rezultatów edycji

Znacznik korekcji 
zniekszta ce  
obiektywu (str. 65)

Znacznik oceny 
(str. 18, str. 19)

Znacznik cyfrowego 
optymalizatora 
obiektywu 
(str. 69 do str. 72)

Znacznik GPS*5

Informacje z ramki obrazu w oknie g ównym i oknie edycji obrazu (str. 10, str. 34)
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Lista funkcji okna edycji (str. 11, str. 25)

*1 Aby prze czy  wy wietlanie/ukrywanie, wybierz kolejno: menu [View/
Widok]  [Tool palette/Paleta narz dzi].

*2 Wy wietla wspó rz dne pozycji kursora i warto ci RGB (konwersja 8-
bitowa).

*3 Obrazy RAW s  wy wietlane ze wska nikiem [RAW].
*4 Wy wietlany jest element wybrany w polu [Viewing and saving RAW 

images/Wy wietlanie i zapisywanie obrazów RAW] (str. 89) w oknie 
[Preferences/Preferencje].

cie ka i nazwa pliku obrazu Paleta narz dzi*1 (str. 128, str. 129, str. 130)

Obszar wy wietlania informacji*2 Tryb wy wietlania*4

Wy wietlanie informacji o symulacji kolorów CMYK (str. 93)Przestrze  kolorów obrazu*3 
i robocza przestrze  kolorów 
(str. 77, str. 93)
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Lista funkcji palety narz dzi

* Je li obraz jest wy wietlany w powi kszeniu, celownik powi kszenia 
mo na przesun , przeci gaj c go. Celownik powi kszenia pojawia 
si  po ustawieniu opcji [Docking display/Wy wietlanie z dokowaniem] 
(str. 92) i po powi kszeniu okna edycji obrazu (str. 133).

Paleta narz dzi RAW (str. 25)

Brightness adjustment 
(Korekcja jasno ci) (str. 26)

Paleta narz dzi RGB (str. 60)

Korekcja automatyczna 
(Tone curve assist (U ycie krzywej 
tonalnej)) (str. 33, str. 104)

White balance adjustment
(Korekcja balansu bieli) 
(str. 27, str. 28, str. 56)

Ustawienia Stylu obrazów 
(str. 26, str. 59)

Dostosowywanie zakresu 
dynamicznego (str. 57)

Korekcja tonu i nasycenia koloru 
(str. 29)

Korekcja ostro ci (str. 31)

Korekcja kontrastu (str. 29)

Ustawianie balansu bieli 
klikni ciem (str. 106)

Dostosowywanie zakresu 
dynamicznego (str. 109)

Korekcja jasno ci i kontrastu 
(str. 105)

Korekcja barwy i nasycenia 
(str. 107)

Korekcja ostro ci (str. 107)

Po o enie celownika 
powi kszenia*

Korekcja krzywej tonalnej 
(str. 58, str. 108)

Ustawienie Linear (Liniowo) (str. 29)
Korekcja cieni/jasnych partii (str. 57)

Po o enie celownika powi kszenia*
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* Je li obraz jest wy wietlany w powi kszeniu, celownik powi kszenia 
mo na przesun , przeci gaj c go. Celownik powi kszenia pojawia 
si  po ustawieniu opcji [Docking display/Wy wietlanie z dokowaniem] 
(str. 92) i po powi kszeniu okna edycji obrazu (str. 133).

Paleta narz dzi NR/ALO (Redukcja szumów/ALO) 

Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator 
jasno ci) (str. 61)
Przycisk zastosowania redukcji 
szumów (str. 62)

Po o enie celownika 
powi kszenia*

Paleta narz dzi NR/ALO (Redukcja szumów/ALO) 

Redukcja szumów chrominancji na 
obrazach JPEG i TIFF (str. 110)

(je li wybrano obraz RAW) (je li wybrano obraz JPEG lub TIFF)

Po o enie celownika 
powi kszenia*

Redukcja szumów luminancji na 
obrazach JPEG i TIFF (str. 110)

Redukcja szumów luminancji na 
obrazach RAW (str. 62)
Redukcja szumów 
chrominancji na obrazach 
RAW (str. 62)

Przycisk zastosowania redukcji 
szumów (str. 110)

Wy wietlanie okna [NR Preview/Podgl d 
redukcji szumów] (str. 62, str. 131) 

Wy wietlanie okna [NR Preview/
Podgl d redukcji szumów] 
(str. 110, str. 131) 
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Paleta narz dzi LENS (OBIEKTYW) 

Warto  cyfrowego optymalizatora obiektywu (str. 70)

Status danych obiektywu (str. 70)

Przycisk regulacji korekcji zniekszta ce  obiektywu (str. 65)

Korekcja zniekszta ce  obiektywu (str. 65)

Przycisk aktualizacji danych obiektywu (str. 70)

Przycisk regulacji cyfrowego optymalizatora obiektywu (str. 71)
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Lista funkcji okna podgl du redukcji szumów (str. 62, str. 110)

Przycisk zastosowania 
redukcji szumów

Po o enie celownika 
powi kszenia

* Po wybraniu obrazu JPEG lub TIFF i wy wietleniu okna [NR Preview/Podgl d 
redukcji szumów] pojawi si  okno [TIFF/JPEG], w którym mo na dokona  
redukcji szumów luminancji i chrominancji na obrazach JPEG i TIFF.

Okno nawigacji

Luminance noise 
reduction (Redukcja 
szumów luminancji)
Chrominance noise 
reduction (Redukcja 
szumów chrominancji)

Typ obrazu*

Okno podgl du redukcji szumów
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Lista funkcji okna szybkiego przegl du (str. 16, str. 18)

Znaczniki wyboru 
(str. 18)

Wy wietlanie 
znaczników wyboru

Usuwanie 
znaczników wyboru 
(str. 18)

Obrót obrazu 
(co 90 stopni)

Prze czanie pomi dzy 
wy wietlanymi obrazami

cie ka i nazwa pliku obrazu
50% view (Widok 50%)/100% view (moiré reduction off) (Widok 100% (wy czona redukcja mory))/full view (Widok ca ego obrazu)*1

*1 Widok 50% view (Widok 50%)/100% view (moiré reduction off) (Widok 100% (wy czona redukcja mory)) mo na 
okre li , wybieraj c pozycj  [Preferences/Preferencje] w menu [Tools/Narz dzia] i korzystaj c z ustawienia 
[Quick check tool display/Wy wietl narz dzie szybkiego przegl du] na karcie [View settings/Ustawienia 
wy wietlania]. Pozycj  wy wietlania powi kszonego obrazu mo na tak e zmieni , przesuwaj c obraz.

*2 Aby powróci  do normalnego ekranu, naci nij klawisz <Esc>.

Wy wietlenie okna 
z informacjami o 
obrazie (str. 24)

Wy wietlanie obrazu na pe nym 
ekranie*2

Wy wietlanie 
punktów AF (str. 16)

Ocena (str. 18)

Wy wietlanie 
znaczników oceny Ocena (Reject/

Odrzu ) (str. 18)
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Lista funkcji okna edycji obrazu (str. 34, str. 36)

*1 Obrazy RAW s  wy wietlane ze wska nikiem [RAW].
*2 Wy wietla wspó rz dne pozycji kursora i warto ci RGB (konwersja 8-

bitowa).
*3 Wy wietla obrazy zaznaczone w oknie g ównym. Zaznaczony w tym 

miejscu obraz jest powi kszany i wy wietlany z prawej strony.

*4 Odst py mi dzy liniami siatki mo na okre li  za pomoc  ustawienia 
[Grid pitch/G sto  siatki] w oknie [Preferences/Preferencje] (str. 91).

*5 Wy wietlany jest element wybrany w polu [Viewing and saving RAW 
images/Wy wietlanie i zapisywanie obrazów RAW] (str. 89) w oknie 
[Preferences/Preferencje].

Wy wietlanie/ukrywanie obszaru wy wietlania miniatur
Wy wietlanie/ukrywanie palety narz dzi

cie ka i nazwa pliku 
obrazu

Wspó czynnik powi kszenia wy wietlanego obrazu

Prze czanie na okno g ówne (str. 124)

Prze czanie 
pomi dzy 
wy wietlanymi 
obrazami

Obrót obrazu 
(co 90 stopni)

Przekszta canie/
zapisywanie 
pakietowe
(str. 99, str. 100, 
str. 141)

Pasek narz dzi

Obszar wy wietlania 
miniatur*3

Tryb wy wietlania*5

Obszar wy wietlania 
informacji*2

Informacje o obrazie (str. 23)

Przestrze  kolorów obrazu*1 
i robocza przestrze  kolorów 
(str. 77, str. 93) Wy wietlanie informacji o symulacji kolorów CMYK (str. 93)

Wy wietlanie/ukrywanie siatki*4

Paleta narz dzi 
(str. 128)

Wy wietlanie okna klonowania fragmentu obrazu 
(od str. 73 do str. 77, od str. 114 do str. 118, str. 140)

Wy wietlanie okna 
kadrowania/regulacji k ta 
(str. 38, str. 111, str. 135)
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Lista funkcji okna przekszta cania/zapisywania pojedynczego obrazu (str. 42)

*1 Zakres ustawie  wynosi od 1 do 60 000 dpi.
*2 Informacje o przestrzeni kolorów (str. 77, str. 93) okre lone na obrazie s  

do czane do profilu ICC.
Nawet po usuni ciu znacznika wyboru z obrazów, dla których ustawiono 
przestrze  kolorów Apple RGB, ColorMatch RGB lub Wide Gamut RGB 
(str. 77, str. 93), profile ICC zostan  osadzone automatycznie. 

*3 Zakres ustawie  wynosi od 1 do 10. Im wi ksza warto  liczbowa,
 tym wy sza staje si  jako  obrazu.

*4 Wi ksza z dwóch warto ci okre lonych w polach [Width/Szeroko ] i 
[Height/Wysoko ] jest stosowana do d u szej kraw dzi obrazu i 
powoduje zmian  jego rozmiaru.

Nazwa pliku

Rozdzielczo *1

Osadzanie profili ICC*2 (str. 143)

Zmiana rozmiaru*4

Docelowe miejsce zapisu

Zapis

Wspó czynnik kompresji 
JPEG*3

Typy obrazu

Typ obrazu Rozszerzenie
Exif-JPEG .JPG

Exif-TIFF 8-bitowy .TIF
TIFF 16-bitowy .TIF

Exif-Tiff 8-bitowy + 
Exif-JPEG .TIF/.JPG

TIFF 16-bitowy + 
Exif-JPEG .TIF/.JPG
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Lista funkcji okna kadrowania/regulacji k ta (str. 38, str. 111)

Wy wietlanie pe noekranowe/powrót do 
normalnego ekranu

Wspó czynnik zakresu kadrowania (je li zosta a wybrana opcja [Custom/
Nastawa w asna], mo na równie  wprowadza  warto ci liczbowe)*1

Wspó rz dne lewego górnego rogu zakresu kadrowania 
(mo na równie  wprowadza  warto ci liczbowe)
Rozmiar wykadrowanego obrazu (mo na 
równie  wprowadza  warto ci liczbowe)

Skopiowanie zakresu kadrowania i zastosowanie 
(wklejenie) go do innego obrazu*2

Wy wietlanie ramki wokó  zakresu kadrowania

Prze czanie pomi dzy wy wietlanymi obrazami*2

Poziom nieprzezroczysto ci poza zakresem kadrowania

*1 Je li w polu listy [Aspect ratio/Format obrazu] zosta a wybrana opcja 
[Free/Dowolny], mo na tak e przeci gn  ramk  zakresu kadrowania, 
aby go zmieni .

*2 Dzia a po zaznaczeniu wielu obrazów i wy wietleniu okna kadrowania/
regulacji k ta.

Zakres kadrowania

Zastosowanie skopiowanego zakresu 
kadrowania na wszystkich obrazach*2

Przywrócenie stanu z chwili wykonywania 
zdj cia

Anuluje wszystkie informacje dotycz ce kadrowania (formatu obrazu)

K t regulowanego obrazu
(Przeci gnij pasek, u yj myszy i kliknij /  lub 
wprowad  warto ci r cznie, aby ustawi  k t)

Wy wietlanie/ukrywanie linii siatki
(Przeci gnij pasek, aby ustawi  odleg o  mi dzy liniami siatki)

Obrót obrazu (co 90 stopni)

Wy wietla zakres kadrowania w rodku okna
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Lista funkcji okna korekcji zniekszta ce  obiektywu (str. 65)

*1 Obszar klikni ty na obrazie (pozycja celownika powi kszenia) jest 
wy wietlany w powi kszeniu 200%.

Korekcja iluminacji pobocznej

Korekcja aberracji chromatycznej

Korekcja rozmycia kolorów

Suwak Shooting distance 
information (Informacja o 
odleg o ci)*2 (str. 68)

Sekcja powi kszenia*1

Wy wietlanie siatki

Wy wietlenie/ukrycie pozycji 
powi kszonej cz ci obrazu

Przywrócenie stanu z chwili 
wykonywania zdj cia

Korekcja aberracji chromatycznej, kolor niebieski

Korekcja aberracji chromatycznej, kolor czerwony

Celownik powi kszenia (widok nawigacji)

Po wy wietleniu pola listy wyboru konwertera w oknie [Lens 
aberration correction/Korekcja zniekszta ce  obiektywu] wybierz 
konwerter zainstalowany podczas fotografowania.

Korekcja zniekszta ce

Aby poprawi  efekt zniekszta cenia obiektywu dla obrazów zarejestrowanych obiektywem typu 
„rybie oko”, mo na wybra  cztery efekty z pola listy [Effect/Efekt] poza ustawieniem [Shot 
settings/Ustawienia fotografowania], które jest zazwyczaj stosowane do korekcji dystorsji.

*2 W przypadku obrazów RAW wykonanych obiektywem MP-E 65 mm f/2,8 1-5x 
Macro Photo lub EF 50 mm f/2,5 Compact Macro z telekonwerterem Life Size 
Converter EF, wska nik suwaka zmieni si  na powi kszenie.
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Lista funkcji okna regulacji cyfrowego optymalizatora obiektywu (str. 69)

*1 Obszar klikni ty na powi kszanym obrazie (celownik powi kszenia) jest wy wietlany w powi kszeniu 100%.

Regulacja cyfrowego optymalizatora obiektywu 
(str. 72)

Sekcja powi kszenia*1 

Celownik powi kszenia (widok nawigacji)

Suwak odleg o ci (str. 72)
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Lista funkcji okna narz dzia sk adania (str. 78)

Widok 100% (str. 79)

Wybór obrazu 
pierwszoplanowego (str. 79)

Wy wietlanie miniatur obrazu 
pierwszoplanowego (str. 79)

Wybór metody sk adania (str. 79)
Zastosowanie sk adania 
obrazów RAW (str. 80)
Suwak równowa enia (str. 79)

Elementy sterowania 
wyrównaniem (str. 80)

Kontynuacja sk adania (str. 81)
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Lista funkcji okna HDR (regulacja obrazu) (str. 81)

Wybór efektu (str. 83)

Regulacja tonu/koloru (str. 83)

Regulacja uwydatnienia 
szczegó ów (str. 83)
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Lista funkcji okna klonowania fragmentu obrazu (od str. 73 do str. 77, od str. 114 do str. 118)

* Dzia a po zaznaczeniu wielu obrazów i wy wietleniu okna klonowania fragmentu obrazu.

Wy wietlanie pe noekranowe/powrót do 
normalnego ekranu

Okre la wielko  zakresu retuszu kurzu (str. 75, 
str. 116) lub zakresu kopiowania (str. 77, str. 118) 
w granicach od 5 do 100 (co jeden piksel) (mo na 
równie  wprowadzi  warto  liczbow )
Przywracanie pierwotnego obrazu/ponawianie zmian obrazu

Prze czanie pomi dzy wy wietlanymi 
obrazami*

Skopiowanie zakresu retuszu kurzu lub zakresu 
kopiowania i zastosowanie (wklejenie) go do innego obrazu

Typy kurzu, który ma by  usuni ty (str. 75, str. 116)

Zastosowanie danych dla retuszu kurzu 
(str. 73, str. 114)

Typy stempli klonowania (str. 77, str. 118)

Okre lanie ród a kopiowania (str. 77, str. 118)
Poprawianie pozycji ród a kopiowania 
(str. 77, str. 118)
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Lista funkcji okna przekszta cania/zapisywania wielu obrazów (przetwarzanie pakietowe) (str. 99)

*1 Zakres ustawie  wynosi od 1 do 60 000 dpi.
*2 Informacje o przestrzeni kolorów (str. 77, str. 93) okre lone na obrazie 

s  do czane do profilu ICC.
Nawet po usuni ciu znacznika wyboru z obrazów, dla których 
ustawiono przestrze  kolorów Apple RGB, ColorMatch RGB lub Wide 
Gamut RGB (str. 77, str. 93), profile ICC zostan  osadzone 
automatycznie.

*3 Zakres ustawie  wynosi od 1 do 10. Im wi ksza warto  liczbowa, tym 
wy sza staje si  jako  obrazu.

*4 Wi ksza z dwóch warto ci okre lonych w polach [Width/Szeroko ] i 
[Height/Wysoko ] jest stosowana do d u szej kraw dzi obrazu i 
powoduje zmian  jego rozmiaru.

*5 Pojawia si  po klikni ciu przycisku [Batch process/Przetwarzanie 
pakietowe] (str. 124, str. 133), gdy w oknie g ównym ani w oknie edycji 
obrazu nie jest zaznaczony aden obraz. Aby przekszta ci  tylko 
obrazy RAW, kliknij ten przycisk zamiast przycisku [Execute/Wykonaj].

Nazwy plików obrazów, 
które maj  by  zapisane w 
pakiecie

Osadzanie profili ICC*2 
(str. 143)

Rozdzielczo *1

Zmiana rozmiaru*4

Funkcja przekszta cania 
obrazów jest ograniczona 
tylko do obrazów RAW*5

Docelowe miejsce zapisu

Wspó czynnik kompresji JPEG*3

Nazwa pliku

Pakietowe przenoszenie do innego 
oprogramowania do edycji obrazów 
(str. 100)

Zapis

Typy obrazu

Typ obrazu Rozszerze
nie

Exif-JPEG .JPG
Exif-TIFF 8-bitowy .TIF

TIFF 16-bitowy .TIF
Exif-Tiff 8-bitowy + 

Exif-JPEG .TIF/.JPG

TIFF 16-bitowy + 
Exif-JPEG .TIF/.JPG
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Lista funkcji okna zmiany nazwy (str. 101)

Kolejno  sortowania obrazów

Okre lanie nowej nazwy pliku

Okre lanie formatu informacji 
w nazwie pliku

Zaznacz to pole wyboru, aby 
stosowa  takie same nazwy w 
przypadku obrazów RAW i 
obrazów JPEG zapisanych 
jednocze nie
Zaznacz to pole wyboru, 
aby skopiowa  obrazy
Kliknij przycisk [Browse/
Przegl daj] i okre l docelowe 
miejsce zapisu
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S owniczek
Obraz RAW
Obrazy RAW z aparatu EOS s  zapisywane w nieskompresowanym 
formacie 14- lub 12-bitowym.
Poniewa  obrazy RAW s  obrazami specjalnymi w stanie 
niewywo anym, do ich wy wietlania potrzebne jest oprogramowanie z 
funkcjami procesu wywo ywania, takie jak program DPP. Zalet  
niewywo anych obrazów RAW jest mo liwo  wprowadzania na nich 
ró norodnych modyfikacji praktycznie bez pogorszenia jako ci obrazu.
* „RAW” oznacza „w warunkach naturalnych” lub „bez przetwarzania i 
poprawiania”.

Obraz JPEG
Najpopularniejszy typ obrazów w nieodwracalnie skompresowanym 
formacie 8-bitowym. 
Zalet  tego typu obrazów jest mo liwo  zapisywania ich z du ym 
wspó czynnikiem kompresji, dzi ki czemu nawet obrazy o bardzo du ej 
liczbie pikseli mog  mie  ma y rozmiar pliku. Poniewa  podczas 
zapisywania i kompresowania cz  danych jest usuwana w celu 
uzyskania ma ego rozmiaru pliku, ka da operacja edycji lub zapisu 
powoduje pogorszenie jako ci obrazu.
W programie DPP nawet wielokrotnie wykonywane operacje edycji/
zapisu powoduj  tylko modyfikacj  danych przepisu (dane nie s  
zast powane ani kompresowane), dzi ki czemu oryginalne dane 
obrazu nie trac  swojej jako ci.
* JPEG jest skrótem od „Joint Photographic Experts Group”.

Obraz TIFF
Obraz bitmapowy zapisany w nieskompresowanym formacie 8-bitowym/
16-bitowym.
Poniewa  obrazy TIFF nie s  kompresowane, nadaj  si  do 
zapisywania obrazów z zachowaniem ich oryginalnej jako ci.
* TIFF jest skrótem od „Tagged Image File Format”.

Przepis
Informacje o warunkach przetwarzania obrazów RAW, które mo na 
edytowa  w programie DPP, nosz  nazw  „przepisu”.
Ponadto w programie DPP mo na za pomoc  „przepisów” 
przeprowadzi  edycj  obrazów JPEG i TIFF, podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku obrazów RAW.

Liczba bitów
Binarna jednostka ilo ci informacji dotycz cych koloru obrazu. Warto  
ta przedstawia liczb  bitów na piksel.
Im wi ksza liczba bitów, tym wi cej kolorów i tym bardziej p ynna staje 
si  gradacja. Obraz jednobitowy jest obrazem czarno-bia ym.

System zarz dzania kolorami 
(dopasowywanie kolorów)
Aparaty cyfrowe rejestruj ce obrazy, monitory wy wietlaj ce obrazy i 
drukarki drukuj ce obrazy tworz  kolory w ró ny sposób. Dlatego kolory 
obrazu wy wietlanego na monitorze mog  si  ró ni  od kolorów obrazu 
na wydruku.
System zarz dzania kolorami ma na celu uzyskanie jak najbardziej 
zbli onych do siebie kolorów. W programie DPP mo na stosowa  
profile ICC, aby lepiej dopasowa  kolor tworzony przez ró ne 
urz dzenia.

Profile ICC
Profile ICC s  to pliki zawieraj ce informacje o kolorach, na przyk ad 
w a ciwo ci kolorów i przestrze  kolorów dla ró nych urz dze , 
okre lone przez stowarzyszenie ICC (International Color Consortium). 
Wi kszo ci  urz dze , na przyk ad monitorami u ywanymi do 
wy wietlania obrazów lub drukarkami u ywanymi do drukowania 
obrazów, mo na zarz dza  (zarz dzanie kolorem) przy u yciu tych 
profili ICC, dzi ki czemu kolory tworzone przez ró ne urz dzenia mog  
by  bardziej do siebie zbli one.
Program DPP jest wyposa ony w system zarz dzania kolorami, który 
korzysta z tych profili ICC.

Krzywa tonalna
Krzywa tonalna przedstawia na osi poziomej wykresu warto ci przed 
korekcj  (wej ciowe), a na osi pionowej warto ci po korekcji 
(wyj ciowe). Zanim zostan  wprowadzone jakiekolwiek modyfikacje, 
warto ci przed korekcj  i po korekcji s  takie same, dlatego krzywa 
tonalna ma posta  linii prostej przebiegaj cej z lewego dolnego do 
prawego górnego rogu wykresu. Zmieniaj c krzyw  tonaln , mo na 
precyzyjnie dostosowa  jasno , kontrast i kolor obrazu. Im dalej na osi 
poziomej i im wy ej na osi pionowej, tym wi ksza warto .
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Przestrze  kolorów
Przestrze  kolorów jest to powtarzalny zakres kolorów (w a ciwo ci gamy 
kolorów). Program DPP obs uguje pi  poni szych rodzajów przestrzeni kolorów.
sRGB: Standardowa przestrze  kolorów w systemie 

Windows. Szeroko u ywana jako standardowa 
przestrze  kolorów w monitorach, aparatach 
cyfrowych i skanerach.

Adobe RGB: Przestrze  kolorów szersza ni  sRGB. U ywana 
g ównie do drukowania dla celów biznesowych.

Apple RGB: Standardowa przestrze  kolorów w systemie Macintosh. 
Przestrze  kolorów nieco szersza ni  sRGB.

ColorMatch RGB: Przestrze  kolorów nieco szersza ni  sRGB. 
U ywana g ównie do drukowania dla celów 
biznesowych.

Wide Gamut RGB: Przestrze  kolorów szersza ni  Adobe RGB.
Poni szy wykres kolorów przedstawia obszar kolorów poszczególnych przestrzeni.

Wykres kolorów dost pnych w przestrzeniach kolorów zgodnych z programem DPP

Zakres kolorów widziany 
przez ludzkie oko

Warto  
gamma

Punkt bieli 
(temp. barwowa)

sRGB 2,2 6500K (D65)
Adobe RGB 2,2 6500K (D65)
Apple RGB 1,8 6500K (D65)
ColorMatch RGB 1,8 5000K (D50)
Wide Gamut RGB 2,2 5000K (D50)

Profile symulacji kolorów CMYK
Profil symuluj cy kolory podczas drukowania w rodowisku CMYK 
(urz dzenie drukuj ce itp.). Program DPP umo liwia symulowanie 
koloru za pomoc  czterech typów profili.
Euro Standard: Profil u ywany standardowo do drukowania ksi ek 

w Europie. Przeznaczony do symulowania 
standardowego druku europejskiego.

JMPA: Profil u ywany standardowo do drukowania ksi ek 
itp. w Japonii. Przeznaczony do symulowania 
standardowego druku kolorowego reklam w 
czasopismach.

U.S.Web Coated: Profil u ywany standardowo do drukowania ksi ek 
w Ameryce Pó nocnej. Przeznaczony do 
symulowania standardowego druku 
pó nocnoameryka skiego.

JapanColor2001 type3: Profil, który staje si  standardem w japo skiej 
bran y drukarskiej. Przeznaczony do 
symulowania standardowego druku JapanColor.

Interpretacja zamiarów
Interpretacje zamiarów s  to metody konwersji koloru podczas drukowania 
obrazu. Poni ej pokazano metody konwersji poszczególnych interpretacji 
zamiarów.
Perceptual (Percepcyjna): Przed konwersj  i po konwersji, wszystkie kolory s  

konwertowane tak, aby zale no ci mi dzy nimi 
zosta y zachowane. Nawet je li kolory s  nieco 
zmienione, mo na wydrukowa  naturalnie 
wygl daj cy obraz z zachowan  harmoni  barw. 
Jednak w przypadku niektórych obrazów mo e ulec 
zmianie ogólne nasycenie.

Relative Colorimetric 
(Wzgl dna kolorymetryczna): W przypadku kolorów, które s  podobne przed 

konwersj  i po konwersji, proces nie jest zbyt 
wyra ny. Jednak kolory, które nie s  podobne, 
podlegaj  odpowiedniej konwersji. Poniewa  
drobne zmiany podobnych kolorów powoduj  tylko 
niewielkie pogorszenie jako ci wi kszej cz ci 
obrazu, mo na drukowa  naturalnie wygl daj ce 
obrazy, których nasycenie nie uleg o zbyt du ej 
zmianie. Jednak w przypadku niektórych obrazów 
mo e wyst pi  pewna zmiana ogólnej tonacji 
obrazu wynikaj ca ze zmiany kolorów, które nie s  
podobne.
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ko o kolorów .................................................................................  56
temperatura barwowa...................................................................  56
ustawianie balansu bieli klikni ciem.....................................  28, 106
w asny balans bieli .......................................................................  98

barwa ................................................................................................  107

C
ColorMatch RGB...............................................................................  144
cyfrowy optymalizator obiektywu ........................................................  69

D
dane dla retuszu kurzu..................................................  73, 74, 114, 115
domy lne ustawienia redukcji szumów...............................................  92
domy lne ustawienie przestrzeni kolorów...........................................  93
drukowanie

drukowanie jednego arkusza papieru.....................................  14, 49
drukowanie listy miniatur (drukowanie arkusza stykowego) ............... 86
drukowanie na drukarce innej marki ni  Canon ...........................  49
drukowanie na drukarce wielkoformatowej firmy Canon ..............  88
drukowanie na drukarkach atramentowych Canon ................  43, 46
drukowanie na nowoczesnej drukarce firmy Canon.....................  87
drukowanie za pomoc  programu Easy-PhotoPrint .....................  46
drukowanie za pomoc  programu Easy-PhotoPrint EX ...............  43
drukowanie za pomoc  programu Easy-PhotoPrint Pro ..............  87
drukowanie zdj  wraz z informacjami o obrazie 
(drukowanie z ustawieniami szczegó owymi) ...............................  85
Rendering intents when using Easy-PhotoPrint (Interpretacja 
zamiarów w przypadku korzystania z programu Easy-PhotoPrint) ..... 93, 94

drukowanie arkusza stykowego (drukowanie listy miniatur) ...............  86
drukowanie jednego arkusza papieru ...........................................  14, 49
drukowanie listy miniatur (drukowanie arkusza stykowego) ...............  86
drukowanie na drukarce innej marki ni  Canon ..................................  49

drukowanie na drukarce wielkoformatowej firmy Canon ..................... 88
drukowanie na drukarkach atramentowych Canon ....................... 43, 46
drukowanie na nowoczesnej drukarce firmy Canon ............................ 87
drukowanie z ustawieniami szczegó owymi 
(drukowanie zdj  wraz z informacjami o obrazie).............................. 85
drukowanie za pomoc  programu Easy-PhotoPrint ............................ 46
drukowanie za pomoc  programu Easy-PhotoPrint EX ...................... 43
drukowanie za pomoc  programu Easy-PhotoPrint Pro...................... 87
drukowanie zdj  wraz z informacjami o obrazie 
(drukowanie z ustawieniami szczegó owymi) ...................................... 85

E
edycja ................................................................................................ 145
efekt filtru ............................................................................................. 30
efekt tonalny ........................................................................................ 30
EOS Utility ............................................................................................. 7

I
informacje o obrazie, wy wietlanie ................................................ 10, 23
informacje z ramki obrazu (oznaczenia obrazu)................................ 126
interpretacja zamiarów (metoda dopasowywania) ............................ 144

Rendering intents when using Easy-PhotoPrint (Interpretacja 
zamiarów w przypadku korzystania z programu Easy-PhotoPrint).....  93, 94

J
jako  obrazów

domy lne ustawienia redukcji szumów ......................................... 92
jako  obrazu

poprawianie jako ci obrazu (okno g ówne) ................................... 23
redukcja fa szywych kolorów................................................... 89, 90
redukcja szumów na obrazie JPEG (luminancja, chrominancja)...... 110
redukcja szumów na obrazie RAW (luminancja, chrominancja).........  62
wy wietlanie i zapisywanie obrazu RAW ................................ 89, 90

jasno ........................................................................................ 26, 105

K
kadrowanie i regulacja k ta obrazu ............................................. 38, 111
karta Color Management (Zarz dzanie kolorami) (preferencje).......... 93
karta General Settings (Ustawienia ogólne) (preferencje)................... 89

korekcja
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karta Tool Palette (Paleta narz dzi) (preferencje) ..............................  92
karta View Settings (Ustawienia wy wietlania) (preferencje)..............  91
klonowanie fragmentu obrazu (korekcja obrazu) ........................  77, 118
ko o kolorów........................................................................................  56
kontrast .......................................................................................  29, 105
kopiowanie i wklejanie (stosowanie) przepisów..................................  97
korekcja (obraz JPEG lub TIFF)

barwa..........................................................................................  107
jasno .......................................................................................  105
kontrast.......................................................................................  105
korekcja automatyczna (Tone Curve Assist 
(U ycie krzywej tonalnej)) ..........................................................  104
korekcja krzywej tonalnej ...........................................................  108
nasycenie ...................................................................................  107
ostro ........................................................................................  107
paleta narz dzi RGB ..................................................................  128
ustawianie balansu bieli klikni ciem...........................................  106
zakres dynamiczny.....................................................................  109

korekcja (obraz RAW)
balans bieli ...................................................................................  27
efekt filtru......................................................................................  30
efekt tonalny .................................................................................  30
jasno .........................................................................................  26
jasno  cieni.................................................................................  57
jasno  jasnych partii ...................................................................  57
karta Tool Palette (Paleta narz dzi) ...........................................  128
ko o kolorów .................................................................................  56
kontrast.........................................................................................  29
kopiowanie modyfikacji.................................................................  97
korekcja automatyczna (Tone Curve Assist 
(U ycie krzywej tonalnej)) ............................................................  33
korekcja krzywej tonalnej .............................................................  58
monochromatyczny ......................................................................  30
nasycenie kolorów........................................................................  29
paleta narz dzi ...........................................................................  129
paleta narz dzi RAW..................................................................  128
plik Stylu obrazów ........................................................................  59
stosowanie modyfikacji.................................................................  97
styl obrazów .................................................................................  26
temperatura barwowa...................................................................  56

ton koloru ...................................................................................... 29
ustawianie balansu bieli klikni ciem ............................................. 28
w asny balans bieli ........................................................................ 98
zakres dynamiczny ....................................................................... 57
zapisywanie modyfikacji................................................................ 97

korekcja aberracji chromatycznej ........................................................ 65
korekcja automatyczna (Tone Curve Assist (U ycie krzywej tonalnej)) ..........  33, 104
korekcja iluminacji pobocznej .............................................................. 65
korekcja krzywej tonalnej............................................................. 58, 108
korekcja obrazów (funkcja klonowania fragmentu obrazu).......... 77, 118
korekcja obrazów JPEG .................................................................... 103
korekcja obrazów RAW ....................................................................... 25
korekcja obrazów TIFF ...................................................................... 103
korekcja rozmycia kolorów .................................................................. 65
korekcja zniekszta ce ......................................................................... 65
korekcja zniekszta ce  obiektywu........................................................ 63
krzywa tonalna................................................................................... 143

L
liczba bitów ........................................................................................ 143
liniowo.................................................................................................. 29

M
Map Utility............................................................................................ 84
maska wyostrzaj ca ............................................................................ 32
monochromatyczny ............................................................................. 30

efekt filtru ...................................................................................... 30
efekt tonalny.................................................................................. 30

N
naprawianie (r czny retusz kurzu)............................................... 75, 116
nasycenie .......................................................................................... 107
nasycenie kolorów............................................................................... 29

O
obiektywy zgodne z funkcj  korekcji zniekszta ce  obiektywu ............ 63
obracanie obrazów ........................................ 10, 25, 124, 125, 132, 133
obraz JPEG ....................................................................................... 143
obraz RAW ........................................................................................ 143
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obraz TIFF ........................................................................................  143
obrazy HDR (wysoki zakres dynamiki) ...............................................  81
obs ugiwane obrazy ..............................................................................  3
ocena ....................................................................................  18, 19, 132
okno Batch settings (Ustawienia pakietu) ...........................  99, 100, 141
okno Collection (Kolekcja) ......................................................  6, 36, 125
okno edycji ..................................................................................  11, 127
okno edycji obrazu ......................................................................  34, 133
okno Folder ...................................................................................  6, 124
okno g ówne................................................................................  10, 124
okno kadrowania/regulacji k ta...........................................  38, 111, 135
okno klonowania fragmentu obrazu ......................  73, 75, 114, 116, 140
okno Lens aberration correction (Korekcja zniekszta ce  obiektywu) ............. 65, 136
okno NR Preview (Podgl d redukcji szumów) ....................  62, 110, 131
okno przekszta cania/zapisywania pojedynczego obrazu ............. 42, 134
okno szybkiego przegl du ..........................................................  16, 132
ostro ........................................................................................  31, 107
oznaczenia obrazu (informacje z ramki obrazu) ...............................  126

P
pakietowa zmiana nazw plików obrazów ..........................................  101
pakietowe przekszta canie/zapisywanie obrazów 
(przetwarzanie pakietowe) ..................................................................  99
pakietowe przenoszenie obrazów.....................................................  100
pakietowe przenoszenie obrazów do oprogramowania do edycji obrazów ........... 100
pakietowe przetwarzanie wielu obrazów

dane przepisu...............................................................................  96
przekszta canie/zapisywanie (przetwarzanie pakietowe) ........... 99, 141
przenoszenie ..............................................................................  100
w asny balans bieli .......................................................................  98
zmiana nazwy pliku ....................................................................  101

pakietowe stosowanie balansu bieli na obrazach (w asny balans bieli) ........... 98
paleta narz dzi

paleta narz dzi LENS (OBIEKTYW) ..........................................  130
paleta narz dzi NR/ALO (Redukcja szumów/ALO)....................  129
paleta narz dzi RAW..................................................................  128
paleta narz dzi RGB ..................................................................  128

paleta narz dzi LENS (OBIEKTYW) ................................................. 130
paleta narz dzi NR/ALO (Redukcja szumów/ALO) ........................... 129
paleta narz dzi RAW......................................................................... 128
paleta narz dzi RGB ......................................................................... 128
plik przepisu......................................................................................... 96
plik Stylu obrazów................................................................................ 59
pobieranie obrazów ............................................................................... 7
pobieranie obrazów do komputera ........................................................ 7
pobieranie obrazów do komputera pobieranie obrazów z aparatu.............. 7
pobieranie obrazów do komputera pobieranie obrazów z czytnika kart ............  9
pobieranie obrazów z aparatu ............................................................... 7
pobieranie obrazów z czytnika kart ....................................................... 9
pomoc.................................................................................................... 0
ponowna edycja obrazu............................................................... 43, 120
ponowna korekcja obrazu............................................................ 43, 120
poprawianie jako ci obrazu (okno g ówne).......................................... 23
porz dkowanie (obrazy) ...................................................................... 49
porz dkowanie obrazów...................................................................... 49

przenoszenie lub kopiowanie folderów ......................................... 51
przenoszenie lub kopiowanie obrazów ......................................... 50
tworzenie folderu........................................................................... 50
usuwanie obrazów ........................................................................ 49
zapisywanie folderów jako zak adek ............................................. 51

preferencje........................................................................................... 89
karta Color Management (Zarz dzanie kolorami)......................... 93
karta General Settings (Ustawienia ogólne) ................................. 89
karta Tool Palette (Paleta narz dzi).............................................. 92
karta View Settings (Ustawienia wy wietlania) ............................. 91

procedura automatycznego retuszu kurzu .................... 73, 74, 114, 115
procedura retuszu kurzu

korekcja obrazów (funkcja klonowania fragmentu obrazu) ............  77, 118
procedura automatycznego retuszu kurzu............................ 73, 114
r czny retusz kurzu (funkcja naprawiania)............................ 75, 116

profile ICC.......................................................................................... 143
przekszta canie na obraz JPEG lub TIFF i zapisywanie ............  42, 99, 134, 141

ok adka
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przenoszenie
pakietowe przenoszenie obrazów do 
oprogramowania do edycji obrazów...........................................  100
przenoszenie obrazu do programu Photoshop ............................  77

przenoszenie lub kopiowanie folderów ...............................................  51
przenoszenie lub kopiowanie obrazów ...............................................  50
przenoszenie obrazu do programu Photoshop ...................................  77
przepis ........................................................................................  96, 143
przestrze  kolorów............................................................................  144

Adobe RGB ................................................................................  144
Apple RGB .................................................................................  144
ColorMatch RGB ........................................................................  144
domy lne ustawienie przestrzeni kolorów ....................................  93
sRGB..........................................................................................  144
ustawienie przestrzeni kolorów dla ka dego obrazu ....................  77
Wide Gamut RGB.......................................................................  144

przetwarzanie pakietowe (pakietowe zapisywanie obrazów JPEG i TIFF).........  99, 141

R
redukcja fa szywych kolorów.........................................................  89, 90
redukcja szumów (obraz JPEG lub TIFF) .........................................  110
redukcja szumów (obraz RAW) ..........................................................  62
redukcja szumów chrominancji (obrazy JPEG, TIFF).......................  110
redukcja szumów chrominancji (obrazy RAW) ...................................  62
redukcja szumów luminancji (obrazy JPEG, TIFF) ...........................  110
redukcja szumów luminancji (obrazy RAW)........................................  62
redukcja szumów na obrazie JPEG (luminancja, chrominancja) ......  110
redukcja szumów na obrazie RAW (luminancja, chrominancja) .........  62
Rendering intents when using Easy-PhotoPrint (Interpretacja 
zamiarów w przypadku korzystania z programu Easy-PhotoPrint) ......... 93, 94
rezultaty modyfikacji (przepis).....................................................  96, 143
r czny retusz kurzu (funkcja naprawiania)..................................  75, 116
robocza przestrze  kolorów................................................................  77

S
sk adanie obrazów ..............................................................................  78
skróty klawiszowe .................................................................................  0
sortowanie obrazów......................................................................  20, 21

oceny ...................................................................................... 18, 19
znaczniki wyboru..................................................................... 18, 19

sRGB................................................................................................. 144
styl obrazów......................................................................................... 26
symulacja kolorów CMYK...................................................... 93, 94, 144
synchronizacja (okno edycji) ............................................................... 54
synchronizowanie obrazów ................................................................. 54
synchronizowanie okien edycji ............................................................ 54

T
temperatura barwowa.......................................................................... 56
ton koloru............................................................................................. 29
Tone Curve Assist (U ycie krzywej tonalnej) (korekcja automatyczna) ..........  33, 104
tworzenie folderu ................................................................................. 50

U
uruchamianie programu DPP ................................................................ 6
ustawianie balansu bieli klikni ciem ............................................ 28, 106
ustawienie kolorów drukarki (profile) ............................................. 93, 94
ustawienie kolorów monitora (profile) .................................................. 93
ustawienie przestrzeni kolorów dla ka dego obrazu ........................... 77
usuwanie

usuwanie obrazów ........................................................................ 49
usuwanie oprogramowania ......................................................... 123

usuwanie obrazów............................................................................... 49
usuwanie programu DPP (odinstalowywanie) ................................... 123

W
wczytywanie i wklejanie (stosowanie) przepisów ................................ 97
Wide Gamut RGB.............................................................................. 144
w asny balans bieli............................................................................... 98
wska nik ostrze enia o ciemnych partiach obrazu.............................. 55
wska nik ostrze enia o jasnych partiach obrazu................................. 55
wybieranie obrazów................................................................. 10, 16, 34
wykres kolorów .................................................................................. 144
wymagania systemowe ......................................................................... 3
wy wietlanie

synchronizowanie okna edycji ...................................................... 54

ok adka



149

1
2
3
4
5

Wprowadzenie

Przegl d 
spisu tre ci

Czynno ci 
podstawowe

Czynno ci 
zaawansowane

Zaawansowana 
edycja i drukowanie 

obrazów

Edycja 
obrazów 

JPEG/TIFF

Skorowidz

Przetwarzanie 
du ej liczby 
obrazów

Informacje 
pomocnicze

wy wietlanie informacji o obrazie ...........................................  10, 23
wy wietlanie miniatur (okno g ówne)....................................  10, 124
wy wietlanie miniatur i wy wietlanie w powi kszeniu 
(okno edycji obrazu) .............................................................  34, 133
wy wietlanie pojedynczego obrazu ..............................................  22
wy wietlanie porównania przed/po...............................................  53
wy wietlanie w powi kszeniu (okno edycji)..........................  11, 127
wy wietlanie w powi kszeniu (okno szybkiego przegl du) ..........  16, 132

wy wietlanie informacji o obrazie..................................................  10, 23
wy wietlanie miniatur (okno g ówne) ..........................................  10, 124

zmiana sposobu wy wietlania ......................................................  10
wy wietlanie miniatur i wy wietlanie w powi kszeniu 
(okno edycji obrazu)............................................................................  34
wy wietlanie miniatur obrazów (okno g ówne)....................................  10

zmiana sposobu wy wietlania ......................................................  10
wy wietlanie pojedynczego obrazu.....................................................  22
wy wietlanie pojedynczego obrazu RAW i JPEG...............................  22
wy wietlanie porównania przed/po .....................................................  53
wy wietlanie w powi kszeniu (okno edycji) ................................  11, 127
wy wietlanie w powi kszeniu (okno szybkiego przegl du)...............  132

Z
zak adka..............................................................................................  51
zakres dynamiczny .....................................................................  57, 109
zamykanie programu DPP..................................................................  14
zapisywanie

pakietowe przekszta canie/zapisywanie obrazów 
(przetwarzanie pakietowe) ...................................................  99, 141
przekszta canie na obraz JPEG lub TIFF i zapisywanie............. 42, 134
wy wietlanie i zapisywanie obrazów RAW.............................  89, 90
zapisywanie..........................................................................  41, 119
zapisywanie jako ..................................................................  41, 119
zapisywanie obrazu JPEG lub TIFF jako oddzielnego obrazu ............. 119

zapisywanie folderów jako zak adek ...................................................  51
zapisywanie jako.........................................................................  41, 119
zapisywanie przepisów .......................................................................  97
zarz dzanie kolorami (dopasowywanie kolorów)..............................  143

profile ICC ..................................................................................  143

przestrze  kolorów...................................................................... 144
ustawienie kolorów drukarki (profile)....................................... 93, 94
ustawienie kolorów monitora (profile) ........................................... 93

zmiana nazw plików obrazów w zadanej kolejno ci w oknie g ównym..........  101
zmiana nazwy okna ................................................................... 101, 142
zmiana nazwy pliku ........................................................................... 101
znacznik wyboru ............................................................ 18, 19, 126, 132

Informacje dotycz ce instrukcji obs ugi
Zabrania si  powielania ca o ci lub cz ci niniejszej instrukcji obs ugi 
bez zezwolenia.
Dane techniczne oprogramowania oraz zawarto  niniejszej instrukcji 
obs ugi mog  zosta  bez uprzedzenia zmienione przez firm  Canon.
Zawarto  ekranów oprogramowania oraz wy wietlacza, 
przedstawiona w tej instrukcji obs ugi, mo e nieznacznie ró ni  si  od 
faktycznej.
Zawarto  instrukcji obs ugi zosta a szczegó owo sprawdzona. 
Jednak w przypadku zauwa enia b dów lub braków prosimy o 
kontakt z centrum obs ugi klienta firmy Canon.
Prosimy pami ta , e bez wzgl du na powy sz  informacj  firma 
Canon nie bierze odpowiedzialno ci za skutki korzystania z tego 
oprogramowania.

Znaki towarowe
Microsoft i Windows s  zastrze onymi znakami towarowymi lub 
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.
Adobe i Photoshop s  zastrze onymi znakami towarowymi lub 
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach 
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Inne niewymienione nazwy i produkty mog  by  zastrze onymi 
znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich w a cicieli.


