
WARSTWY

Co to są warstwy [Layers]
Właściwie co to są warstwy? Otóż są to po prostu przeĄroczyste kartki, na które nanosimy 
poszczególne elementy tworzące całość. Obraz tworzony z warstw musi posiadać jedną warstwę 
będącą Background [Tłem]. 

Do czego wykorzystamy warstwy
Tworząc fotomontaż, czy jakiś inny obrazek, który powstaje przez połączenie kilku obrazków 
szczególnie wtedy ,gdy poddamy je edycji (nakładaniu filtrów, zachowując nienaruszony wygląd 
pozostałych)praca na warstwach jest po prostu konieczna. W zabawie z warstwami możemy 
przeprowadzać zmianę kolejności ich ustawienia, możemy je kopiować usuwać, ukrywać i 
przeprowadzać jeszcze wiele istotnych operacji. W przypadku bardziej skomplikowanych grafik 
ułatwi nam to pracę. 

W programie Paint Shop Pro mamy do dyspozycji warstwy rastrowe, wektorowe i tzw. warstwy 
dopasowania. By dostać się do opcji warstw wchodzimy do menu Warstwy [Layers]. Innym 
sposobem jest wybranie (o ile nie jest widoczna) z menu Widok/Palety/Warstwy 
[View/Palettes/Layers], lub po prostu wciśnięcie klawisza F8, a pojawi nam się z prawej strony 
okna głównego paleta warstw Warstwy[Layers]. W tym miejscu warto zauważyć, że Paint Shop 
Pro potrafi zapisywać obrazy w swoim "roboczym" formacie, jakim jest *.pspimage oraz, co 
ciekawe również w formacie programu Adobe Photoshop, czyli *.psd. Natomiast nie możemy użyć 
innym formatów, jak *.jpg, *.gif, czy *.bmp bez straty możliwości edytowania warstw (bez 
spłaszczenia obrazka). Na szczęście Paint Shop ostrzeże nas przed ewentualnym bezpowrotnym 
utraceniem edytowalności obrazka stosownym komunikatem. 

 

Teraz możemy zatwierdzić klikając Tak, lub wrócić do głównego okna klikając Nie. 

Krótkie omówienie rodzajów warstw

Warstwy rastrowe
Warstwa rastrowa [Raster Layer], to po prostu obrazek bitmatowy (mapa bitowa), który aktualnie 
edytujemy. Można w nim poprawiać szczegóły, dokonywać bardziej istotnych zmian, czy też 
stosować efekty specjalne. Z kolei co to jest mapa bitowa? Mapa bitowa, zwana jest właśnie 
obrazem rastrowym składającym się z punkcików zwanych pikselami (ang. "pixel" => "picture 
element"). Ułożenie i kolor pikseli tworzy obraz. Warto dodać, że powiększając taki obraz używając 
narzędzia Powiększenie [Zoom Tool], czyli po prostu lupy zobaczymy pojedyncze kwadratowe 
punkty, z których zbudowany jest cały obraz. 



Warstwy wektorowe
Warstwa wektorowa [Vector Layer], to po prostu obrazek zdefiniowany matematycznie jako grupa 
punktów połączonych liniami, a który właśnie edytujemy. Elementy graficzne obrazka 
wektorowego nazywamy obiektami. Każdy obiekt stanowi niezależną część obrazka, zdefiniowaną 
poprzez kolor, kształt, kontur, wielkość i położenie na rysunku. Obiekty możemy dowolnie 
zmieniać zachowując ich pierwotną czytelność. Pamiętajmy, że obrazki wektorowe możemy 
zapisać tylko w "roboczym" formacie Paint Shopa, czyli *.PspImage. 

Warstwy dopasowania
Wastwa dopasowania [Adjustment Layer], to po prostu warstwa wektorowa, lub rastrowa, ale 
przeznaczona głównie do optymalizacji pod względem kolorystyki, krycia i sposobu łączenia z 
innymi warstwami tworzonego obrazka. Możliwości jakie daje Paint Shop Pro w tym zakresie 
możemy sprawdzić wchodząc do menu Warstwa/Nowa warstwa dopasowania [Layers/New 
Adjustment Layer], lub po prostu klikając na palecie warstw prawym przyciskiem myszy. 
PrześledĄmy, to na obrazku niżej: 

 

Na obrazku możemy zliczyć 9 rodzajów warstw dopasowania: 
Brightness/Contrast - Jaskrawość i kontrast
Channel Mixer - Mikser kanałów
Color Balance - Balans kolorów
Curves - Krzywe
Hue/Saturation/Lightness - Barwa/Nasycenie/Jasność
Invert - Dopełnij
Levels - Poziomy
Posterize - Pasteryzacja
Threshold - Próg

Powyższe rodzaje warstw dopasowania pozwalają nie tylko naprawiać różne niedoskonałości 
obrazów, ale też poprzez umiejętne manipulowanie ich ustawieniami możemy otrzymać wiele 
bardzo ciekawych efektów. 



Praca z warstwami
W Paint Shop Pro możemy stosować warstwy wektorowe, rastrowe oraz warstwy korekcyjne. 
Warstwa korekcyjna jest specjalną warstwą, przy pomocy której możemy zastosować różnego różne 
opcje związane z korekcją kolorów, edytować i nakładać filtry na warstwę, która znajduje się pod 
nią na liście w palecie Warstwy [Layers], po czym je cofać. Niestety nie można natomiast umieścić 
danych rastrowych na warstwie wektorowej i na odwrót. Jeśli do warstwy rastrowej zachcemy 
dołączyć obrazek wektorowy, będziemy musieli przekonwertować go do postaci rastrowej w 
kolorze, lub w odcieniach szarości. 

Tworząc obrazki możemy "składać" je z kilku innych, z których każdy może znaleĄć się na osobnej 
warstwie. Każda warstwa zakryje fragment obrazka znajdujący się pod nią, jednak sposób krycia 
warstw można dowolnie regulować, tak żeby szczegóły schowane pod aktywną warstwą były 
bardziej lub mniej widoczne. Warstwy w Paint Shopie posiadają też parametr przeĄroczystości, 
czyli jej fragmenty, które nie są zapełnione są przeĄroczyste, więc pokazują obrazek pod spodem. 

Jeśli zastosujemy jakiś efekt, to będzie się on odnosił tylo do zawartości wybranej warstwy, nie 
zmieniając pozostałych. By zastosować efekt do danej warstwy musimy w Warstwys[Layers] 
wybrać daną warstwę, a następnie zastosować na niej dowolny efekt. Trzeba pamiętać, że jeśli na 
warstwie był zaznaczony jakiś fragment, to efekt zmieni tylko ten fragment. 

Tworzenie nowych warstw
Nową warstwę rastrową tworzymy klikając ikonę na palecie warstw, lub wybbierając z listy 
wysuwanej odpowiedni wariant, jak to widzimy na obrazku niżej 

 

Innym sposobem jest wybranie z menu Warstwy/Nowa warstwa rastrowa [Layers/New Raster 
Layer]. Jakiego sposobu byśmy nie wybrali efektem będzie pojawienie się poniższego obrazka z 
właściwościami, gdzie wstępnie możemy ustawić opcje dodawanej warstwy. 



 

Identycznie tworzymy warstwę wektorową, tylko że wtedy wybieramy właściwą opcję w palecie 
warstw, lub z menu Warstwy/Nowa warstwa wektorowa[Layers/New Vector Layer]. 

Podgląd warstw na palecie Layers
Zawartość danej warstwy najprościej zobaczymy, przytrzymując kursor nad jej nazwą w palecie 
Warstwy [Layers]. Pojawi się wtedy okienko podglądu, w którym wyświetlony zostanie miniaturka 
z zawartością warstwy. 

Aby przenieść warstwę wyżej, lub niżej na liście w palecie warstw, po prostu "chwytamy" ją 
myszką i przenosimy wyżej, lub niżej. Trzeba wiedzieć, że w ten sposób nie przeniesiemy każdą 
warstwę oprócz Tło [Background]. By móc przemieszczać tło, trzeba przekonwertować je na nową 
warstwę. W tym celu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki tle i wybrać z menu 
kontekstowego opcjęAwansuj warstwę tła[Promote Background Layer]. Teraz możemy ją 
swobodnie przemieszczać. 

Ukrywanie warstw
Nie wszystkie warstwy muszą być widoczne. Dla ułatwienia pracy możemy je ukrywać. Aby ukryć 
wybraną warstwę, wystarczy kliknąć przycisk Przełącz widoczność [Visibility Toggle] na palecie 
warstw. 



 

Jeśli chcemy widzieć tylko bieżącą warstwę zobaczyć ze swojego obrazka, wystarczy kliknąć na 
niej w palecie warstw prawym przyciskiem myszki, po czym wybrać, jak na obrazku niżej. 

 

Wszystkie niezaznaczone warstwy zostaną ukryte. 

Mieszanie warstw
Bardzo ważną i ciekawą zarazem możliwością w pracy z warstwami jest mieszanie warstw. Dzięki 
tej możliwości możemy uzyskiwać niezwykłe efekty, ale też po prostu poprawić wygląd naszych 
zdjęć. Do opcji mieszania warstw dostajemy się klikając prawym przyciskiem myszki na warstwie i 
z menu wybierając Właściwości [Properties] i dalej jak na poniższym obrazku 



 

Praktyczne zastosowanie warstw w zabawie z Paint Shopem Pro X spróbuję zaprzezentować w 
tutorialach:) 
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