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Po pobraniu

1. Włącz aplikację Lightroom Mobile, stwórz nowy

album i nadaj mu nazwę Presety.

2. Otwórz nowo powstały album i kliknij niebieski

przycisk z plusikiem "+",w prawym dolnym rogu

ekranu.

3. Odnajdź i otwórz plik z rozszerzeniem .dng. W

moim przypadku jest to okładka danego presetu. 

4. W prawym, górnym rogu kliknij na trzy

kropeczki, a w rozwiniętym menu wybierz opcję

"Utwórz ustawienia predefiniowane".

5. W nowo otwartym oknie wpisz w polu

"Nazwa..." nazwę danego presetu. Na przykład

Home. Poniżej w rozwijanej opcji "Grupa

ustawień predefiniowanych" wybierz opcję "User

Presets".

Gotowe!

Gdzie znale�� pobrany peset?

1. Wybierz w aplikacji zdjęcie, które chcesz

edytować. Następnie przesuń palcem pasek na

dole, aby odnaleźć funkcję "Ustawienia

wstępne".

2. Z rozwijanej listy wybierz opcję "Ustawienia

wst. użytkownika". Wyświetli się lista peresetów,

które pobrałeś. 

3. Odszukaj na liście wybrany preset i po tym

możesz przystąpić do ewentualnych poprawek :)

Lightroom Mobile - instrukcja

@mgnienieoka.foto

Przewodnik
PO PRESETACH



Po pobraniu

1. Jeżeli otrzymałeś ode mnie preset na

telefonie musisz go najpierw przesłać na

komputer. Mail, bluetooth, kabelek - pełna

dowolność :) 

2. Odnajdź pliki na komputerze i skopiuj te z

rozszerzeniem .xmp wprost do wybranego przez

siebie folderu na komputerze. Ważne, żebyś

umiał go łatwo odnaleźć.

3. Otwórz program Lightroom Classic CC,

następnie w sekcji "Develop" znajdź kolumnę

"Presets"(znajduje się po lewej stronie), kliknij

plusik ze strzałką w dół, która znajduje się zaraz

obok. Następnie wejdź w "Import Presets".

Pokaże Ci się okno otwierania plików, za jego

pomocą odszukaj folder, do którego

przekopiowałeś presety, zaznacz je po czym

naciśnij "Import"

Gotowe!

Gdzie znale�� pobrany
preset?

1. W kolumnie, w której importowaliśmy nasze

presety znajdziesz poniżej listę tych, które

znajdują się domyślnie w programie, oraz te,

które przed chwilą pobrałeś. Naciśnij na wybrany

preset, wówczas zaktualizuje się na zdjęciu.

Możesz teraz przystąpić do ewentualnych

poprawek :)

Lightroom Classic CC- instrukcja
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W aplikacji Lightroom
Mobile

1. Po zastosowaniu wybranego presetu najlepiej

oceń czy uzyskany efekt Ci odpowiada.

2. Najlepiej przeanalizować te zagadnienia: 

- czy zdjęcie jest za jasne/za ciemne?

- czy zdjęcie jest prześwietlone?

- czy dane kolory pasują do zdjęcia?

3. Po wstępnej analizie możesz przejść do

ewentualnych poprawek. W tym celu najlepiej

użyć ikon na dolnym pasku o nazwie "Światło" i

"Kolor"

4. Opcja "Światło": tutaj możesz popracować nad

jasnością zdjęcia i prześwietleniami . Funkcja

"Ekspozycja" rozjaśni lub przyciemni zdjęcie.

"Podświetlenia" oraz "Biele" pozwolą zapanować

nad prześwietleniami, natomiast opcje "Cienie"

i "Czernie" dodadzą cieni Twojemu zdjęciu.

W przypadku każdej funkcji należy po prostu

przesuwać suwakiem w prawo i lewo,

kontrolując na bieżąco czy dana zmiana Ci

odpowiada.

5. Opcja "Kolor": w tym przypadku możesz

zmienić temperaturę zdjęcia na bardziej

chłodną lub ciepłą. Należy to zrobić za pomocą

suwaka o nazwie "Temperatura". Z kolei funkcje

"Jaskrawość" oraz "Nasycenie" odpowiadają za

nasycenie kolorów.

6. W przypadku bardziej zaawansowanej obróbki

możesz wykorzystać opcję "Mieszalnik". To jest

to tęczowe kółeczko po prawej stronie czarnego

okna z suwakami. Wówczas uzyskasz dostęp

do edycji każdego koloru z osobna, możesz

balansować nasyceniem niebieskiego, jasnością

pomarańczowego itp.
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W aplikacji Lightroom
Classic CC

1. Na początku postępujemy tak samo, jak w

przypadku aplikacji na telefon - oceniamy

wygląd użytego presetu na zdjęciu.

2. Aby edytować zdjęcie w programie

korzystamy z panelu po prawej stronie

ekranu w sekcji "Develop".

3. Znajdziemy tam wiele funkcji, ale poniżej

streszczę Wam gdzie szukać tych, które

najbardziej się Wam przydadzą:

"WB" - White Balance - tutaj korygujemy

temperaturę zdjęcia.

"Tone": - w tej sekcji zmieniamy parametry

odpowiedzialne za jasność, cienie i

prześwietlenia. Nazwa poszczególnych

suwaków pokrywa się z tymi w aplikacji.

"Presence": - w tym miejscu zmieniamy

nasycenie kolorów.

4. Jeszcze niżej znajdziemy suwaki

odpowiedzialne za edycję poszczególnych

kolorów (HSL/Color)- siostrzana opcja w aplikacji

na telefon to "Mieszalnik".

To są wskazówki bardzo podstawowe i są tak

naprawdę wstępem do prawidłowej edycji

zdjęcia, ale myślę, że wystarczą Ci do

zrozumienia tego, jak działają pesety i jak je

dostosować do danego zdjęcia :)

Przewodnik
Jak dopasowa� preset do danego zdjęcia

@mgnienieoka.foto

PO PRESETACH



Mam nadzieję, że powyższe instrukcje
rozja�nią Ci pracę z presetami :) 

 
Daj mi zna�, jeżeli korzystasz z moich

preset�w, napisz co o nich sądzisz -
wszelkie opinie mile widziane!

 
Nie zapomnij się pochwali� efektami

oznaczając mnie na zdjęciach
@mgnienieoka.foto.

 
To teraz Twoja kolej! Trzymam

kciuki! :D

Ważne!
 

Preset może wygląda� inaczej na
komputerze, niż na telefonie!
Wszystko zależy od Twoich

ustawie� ekranu.
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