
Praca ze zdjęciami 

To fakt: ludzie kochają zdjęcia! W tym opartym na obrazach świecie online umieszczanie zdjęć i grafik 

w pisanych treściach jest niemal wymogiem. Możesz zwiększyć liczbę czytelników i skrócić czas pisania, 

umieszczając zdjęcia w swoich postach na blogu. Wielu blogerów odkryło, że umieszczenie zdjęcia w 

poście na blogu, nawet jeśli zdjęcie jest tylko stycznie powiązane z postem, zapewnia, że więcej osób 

przeczyta post niż przeczyta wpisy bez zdjęć. Co najważniejsze, umieszczanie obrazów i grafik w 

postach sprawia, że łatwiej je udostępniać w mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformach 

takich jak Instagram i Pinterest, gdzie królują zdjęcia!  

Utrzymywanie prostoty 

Jeśli posiadasz smartfon, to masz już w najgorszym razie przyzwoity, w najlepszym razie aparat cyfrowy 

najwyższej klasy. A ponieważ masz dostęp do Internetu, masz gotowe oprogramowanie do edycji 

zdjęć! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nawet nie sięgając po tradycyjny aparat lub nie kupując 

jednego programu do edycji, masz już pod ręką narzędzia, dzięki którym szybko zaczniesz umieszczać 

zdjęcia na swoim blogu. W poniższych sekcjach znajduje się sporo informacji na temat wszystkiego, od 

wyboru najlepszego aparatu po korzystanie z przechowywania zdjęć online, ale możesz zachować 

proste i zrozumiałe zdjęcia na blogu. Całkowicie akceptowalne i wystarczające jest robienie i 

edytowanie zdjęć w telefonie i przesyłanie ich bezpośrednio na bloga lub przez komputer. 

Wyposażanie 

Obecnie większość ludzi posiada aparat cyfrowy lub przynajmniej telefon lub tablet, który pozwala im 

robić cyfrowe zdjęcia. Większość aparatów cyfrowych umożliwia robienie zdjęć w formatach plików, 

których można używać w Internecie bez dalszego przetwarzania, ale można również pobrać 

oprogramowanie, które pomoże szybko przekonwertować zdjęcia do odpowiedniego formatu. 

Niektóre aparaty wykonują zdjęcia w określonych formatach, z których niektóre nie są kompatybilne z 

siecią, więc musisz je przekonwertować na formaty przyjazne dla Internetu, takie jak JPG i GIF. (Bardziej 

szczegółowe informacje na temat formatów plików zgodnych z przeglądarką internetową i edycji zdjęć 

omówię w sekcji „Edycja zdjęć” w dalszej części tego rozdziału; jeśli szukasz aparatu fotograficznego, 

upewnij się, że wiesz, w jakim formacie lub formatuje aparat przechwytujący zdjęcia).  

»» Aparat cyfrowy, smartfon lub tablet 

»» Sposób na przeniesienie zdjęć z aparatu na komputer, taki jak kabel USB, karta pamięci lub 

urządzenie obsługujące Wi-Fi 

»» Oprogramowanie do edycji obrazów, które może pomóc w przycinaniu, zmianie rozmiaru i 

poprawianiu zdjęć (dostępne na większości platform blogowych)  

»» Usługa do udostępniania zdjęć lub oprogramowanie do blogowania z narzędziami do przesyłania 

plików 

Poniższe sekcje szczegółowo omawiają te pozycje.  

Jeśli masz smartfona z przyzwoitym aparatem, możesz napisać post na blogu, zrobić zdjęcie, edytować 

to zdjęcie i wstawić je do tego posta na blogu, wszystko ze swojego telefonu. Dodawanie obrazów do 

bloga może być tak łatwe lub skomplikowane, jak chcesz. Niektórzy blogerzy spędzają godziny na pracy 

nad zdjęciami i grafiką do każdego posta. Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż jest to z pewnością 

opcja, nie jest to wymóg. 

Wybór aparatu cyfrowego 



Aparaty cyfrowe są dostępne w różnych przedziałach cenowych i mają mnóstwo różnych funkcji. Kiedy 

robisz zdjęcie, obraz jest zapisywany na karcie pamięci lub małym dysku twardym, a większość 

aparatów ma ładny ekran podglądu, który pozwala od razu zobaczyć wyniki fotografii. Gdy 

potrzebujesz zdjęć, możesz wyjąć kartę pamięci z aparatu, a następnie włożyć ją do czytnika kart 

podłączonego do komputera, a nawet do drukarki. Niektóre aparaty umożliwiają przesyłanie zdjęć do 

komputera przez Wi-Fi, a nawet przesyłanie zdjęć pocztą e-mail do siebie. Możesz chcieć mieć 

wymienną kartę pamięci, jeśli planujesz robić dużo zdjęć, ponieważ możesz łatwo nosić ze sobą kilka 

kart, wymieniając je, gdy zapełnisz jedną. Niektóre aparaty mogą również łączyć się bezpośrednio z 

komputerem. Aparaty cyfrowe są zwykle wyposażone w kilka ustawień jakości, które określają 

rozdzielczość obrazu i rozmiary, które dobrze wyglądają podczas drukowania fotografii. Jeśli 

wybierzesz ustawienia wyższej jakości, rozdzielczość jest wyższa, a rozmiary plików również większe. 

Oznacza to, że na karcie pamięci mieści się mniej obrazów, ale powstałe zdjęcia wyglądają lepiej, są 

bardziej ostre i można je zmieniać w łatwiejszy sposób niż obrazy o niższej jakości. Obrazy internetowe 

są zwykle skompresowane, aby rozmiary plików były rozsądne do pobrania przez odwiedzających, ale 

robienie obrazów z ustawieniami wyższej jakości (co zwykle oznacza, że rozdzielczość jest również 

wyższa niż wymagana w sieci) daje więcej opcji w dół i lepiej wyglądające zdjęcia nawet po kompresji. 

Dziś nawet stosunkowo niedrogie aparaty cyfrowe, a nawet większość smartfonów, robią wysokiej 

jakości zdjęcia, które można wykorzystać na prawie każdym nośniku, więc prawdziwym wyzwaniem 

jest wybór aparatu, który pasuje do Twojego stylu robienia zdjęć. Realistycznie podejdź do tego, jak 

planujesz korzystać z aparatu i jak dobrze się z nim czujesz, patrząc na opcje:  

»» Cyfrowe lustrzanki: Jeśli jesteś profesjonalnym fotografem lub oddanym amatorem, 

prawdopodobnie potrzebujesz wysokiej klasy lustrzanki cyfrowej. Ale te kamery są dość duże, co czyni 

je niewygodnymi w noszeniu i dyskretnym użytkowaniu na co dzień. Mogą też być drogie.  

»» Niskie fotografowanie: jeśli jesteś amatorem fotografii, superlekkie aparaty mogą uzyskać wiele 

podziwiających spojrzeń. Ale może im brakować ważnych funkcji, a ich niewielki rozmiar może również 

utrudniać ich używanie i trzymanie.  

»» Średni zakres: jeśli nie jesteś profesjonalnym fotografem, ale chcesz czegoś więcej niż tylko podstaw 

oferowanych przez aparaty z niższej półki, poszukaj aparatu w średnim przedziale cenowym. Aparaty 

te są dostępne w różnych stylach i rozmiarach oraz mają szeroką gamę funkcji przeznaczonych do 

użytku przez całkowicie niedoświadczonych profesjonalnych fotografów.  

»» Kamery mobilne (aparaty do telefonów i tabletów): Prawie wszystkie smartfony mają wbudowane 

aparaty - wygodne, ale zdjęcia mogą nie wyglądać tak wspaniale, jak te zrobione aparatami z wyższej 

półki. Jeśli planujesz używać telefonu do robienia zdjęć do swojego bloga, pamiętaj o tym przy wyborze 

telefonu. Niektóre aparaty telefoniczne rywalizują z aparatami typu „wskaż i zrób zdjęcie”!  

Po zorientowaniu się, jaki rodzaj aparatu chcesz kupić, odwiedź witrynę, taką jak CNET 

(www.cnet.com) lub Digital Photography Review (www.dpreview.com), aby przeczytać recenzje 

konkretnych aparatów w preferowanych Kategoria. Nawet jeśli znajdziesz najlepszą cenę w Internecie, 

polecam najpierw odwiedzić sklep, aby upewnić się, że czujesz się komfortowo w obsłudze tego 

konkretnego aparatu. 

Wybór oprogramowania do edycji zdjęć 

Wiele komputerów i aparatów cyfrowych jest wyposażonych w oprogramowanie potrzebne do 

przesyłania, organizowania, a czasem nawet edytowania zdjęć. Nadal możesz znaleźć dodatkowe 

oprogramowanie lub narzędzia online do edycji i organizowania zdjęć. Masz mnóstwo opcji, na 



wszystkich poziomach cenowych, w tym za darmo. Gdy szukasz oprogramowania do edycji obrazów, 

którego ostatecznym celem jest umieszczenie zdjęć w Internecie, rozważ następujące kryteria:  

»» Formaty plików: Musisz mieć możliwość tworzenia obrazów w odpowiednim formacie do 

wyświetlania w Internecie. Te formaty to JPG, GIF i PNG. Te formaty umożliwiają również 

skompresowanie rozmiaru plików obrazów w Internecie.  

»» Standardowe narzędzia do edycji: potrzebujesz co najmniej oprogramowania do edycji obrazu, 

które umożliwia zmianę rozmiaru, przycinanie, obracanie i dostosowywanie jasności i kontrastu zdjęć. 

Narzędzia te powinny być szybkie i łatwe w użyciu.  

»» Narzędzia do organizowania: Poszukaj oprogramowania, które pomoże Ci śledzić obrazy za pomocą 

podglądu miniatur, schematów nazywania i wyszukiwania, zwłaszcza jeśli robisz dużo zdjęć.  

»» Udostępnianie zdjęć: nie potrzebujesz programu, który integruje się z używanym narzędziem do 

blogowania lub usługą udostępniania zdjęć, taką jak Flickr, ale może to skrócić czas potrzebny na 

opublikowanie zdjęcia w Internecie.  

Mając na uwadze te pomysły, nie zapomnij zastanowić się, czy potrzebujesz edytora obrazów, który 

może zrobić więcej niż tylko nadać kształt zdjęciom do publikacji online. Jeśli planujesz drukować 

zdjęcia, poszukaj oprogramowania do edycji zdjęć, które ma dobre narzędzia do drukowania. Inne 

programy do edycji obrazów również dobrze sprawdzają się przy poprawianiu i formatowaniu zdjęć:  

»» Adobe Photoshop Elements: poniżej 100 USD; wersja 9 i wyższa obsługują Windows i Mac 

(poprzednie wersje obsługują tylko Windows); www.adobe.com/products/photoshop-elements.html. 

Ten program jest odpowiedni dla użytkowników, którzy mają cierpliwość, aby dowiedzieć się, jak 

korzystać z w pełni funkcjonalnego programu, ale nie potrzebują profesjonalnych funkcji, takich jak 

możliwość tworzenia separacji kolorów dla wysokiej klasy profesjonalnych drukarek. Photoshop 

Elements to świetny kompromis między oprogramowaniem podstawowym a zaawansowanym.  

»»Adobe Photoshop Lightroom: 9,99 USD miesięcznie; Mac i Windows; 

www.adobe.com/products/photoshoplightroom. To oprogramowanie jest przeznaczone specjalnie do 

fotografii. Poważni fotografowie amatorzy i profesjonaliści uważają ten program za cenny do 

zarządzania dużymi kolekcjami zdjęć.  

»»Adobe Photoshop: 20,99 USD miesięcznie; Mac i Windows; www.adobe.com/products/photoshop. 

Dla każdego, kto nie jest projektantem ani bardzo poważnym fotografem, Adobe Photoshop może być 

przesadą. Ale ten program może sprawić, że Twoje zdjęcia będą wyglądać szczególnie dobrze, jeśli 

chcesz zapłacić wyższą cenę. Zaawansowane narzędzia do edycji i większa kontrola nad jakością 

obrazów, których używasz w swoim blogu, stawiają ten pakiet na czele bardziej podstawowego 

zestawu narzędzi Adobe Photoshop Elements. 

Korzystanie ze Zdjęć Google 

Zdjęcia Google (http://photos.google.com), są bezpłatne i sprawdzają się szczególnie dobrze dla 

fotografów, którzy chcą umieścić zdjęcia w Internecie. Posiada wysoce rozwinięte narzędzia 

organizacyjne, które pozwalają robić wszystko, od automatycznego importowania i nazywania zdjęć z 

aparatu po podłączeniu go do komputera, przez szybkie etykietowanie i tagowanie zdjęć, ocenianie 

dobrych zdjęć i tworzenie albumów ze zdjęciami. Możesz automatycznie przesyłać obrazy ze 

wszystkich swoich urządzeń, a nawet zapisywać edytowane zdjęcia na tych urządzeniach po edycji 

online. Zdjęcia Google zawierają zarówno niesamowite narzędzia do edycji zdjęć, jak i narzędzia do 

udostępniania, nawet dla znajomych i rodziny, którzy nie korzystają z aplikacji. Możesz używać narzędzi 



do wysyłania zdjęć pocztą e-mail, umieszczania ich w Internecie, tworzenia pokazów slajdów online i 

umieszczania kolekcji zdjęć na innych urządzeniach. Możesz także łatwo drukować zdjęcia i tworzyć 

pokazy slajdów z muzyką i podpisami. 

Wybór narzędzia do udostępniania zdjęć 

Kiedy jesteś gotowy, aby umieścić swoje zdjęcia w Internecie, niezależnie od tego, czy ostatecznie 

chcesz umieścić obrazy na swoim blogu, masz wiele opcji. Witryny do udostępniania zdjęć stały się 

pełnoprawnymi członkami ruchu Web 2.0, oferując listy znajomych, tagowanie i inne zaawansowane 

narzędzia. Ulubieńcem mediów do udostępniania zdjęć jest zdecydowanie Flickr (www.flickr.com). Dla 

zapalonych fotografów Flickr prawie całkowicie zastąpił potrzebę prowadzenia bloga, ponieważ wiele 

najlepszych narzędzi do blogowania jest zintegrowanych z usługą Flickr. Na Flickr możesz 

»»Utwórz listę znajomych, których zdjęcia chcesz obserwować. 

»»Przesyłaj i organizuj zdjęcia za pomocą tagów (słów kluczowych), zestawów i kolekcji. 

»»Utwórz grupy wokół motywu wizualnego i dodaj swoje zdjęcia do innych grup. 

»»Ustaw kontrolę prywatności, aby decydować, kto może oglądać Twoje zdjęcia. 

»»Użyj swoich zdjęć do tworzenia książek, wydruków, kalendarzy, wizytówek, płyt DVD i znaczków. 

»»Zamieszczaj zdjęcia na swoim koncie i otrzymuj komentarze . 

»»Twórz pokazy slajdów ze swoich zdjęć. 

»»Przesyłaj, oznaczaj i udostępniaj wideo. 

»»Przeglądaj zdjęcia innych członków i zostawiaj komentarze. 

Podstawowe konta Flickr są bezpłatne dla najlepszych 1000 zdjęć i filmów. Konta Flickr Pro kosztują 

49,99 USD rocznie i otrzymują nieograniczone przesyłanie i wyświetlanie obrazów wraz z innymi edycją 

zdjęć i udostępnianiem gadżetów niedostępnych na darmowych kontach. 

Jeśli zdecydujesz się korzystać z narzędzia online do organizowania i przechowywania swoich zdjęć, 

jesteś na łasce tej witryny. Pamiętaj, że ryzykujesz, że Twoje obrazy mogą zniknąć, jeśli witryna zostanie 

usunięta. Dodatkowo, jeśli przesyłasz obrazy do swojego bloga bezpośrednio z takiego narzędzia, 

używając kodu do osadzenia zamiast przesyłania pliku i że usługa ostatecznie przestaje istnieć, te 

obrazy prawdopodobnie znikną z poprzednich postów na blogu. Bez względu na to, jaką usługę 

wybierzesz, szukaj narzędzi, które ułatwią Ci życie, jeśli chodzi o umieszczanie zdjęć na blogu. Na 

przykład poszukaj usług, które 

»»Dobrze zintegrują się z posiadanym aparatem, telefonem komórkowym, jeśli używasz go do 

fotografowania, lub obydwoma urządzeniami. 

»»Pozwolą opublikować zdjęcie na swoim blogu lub dać kod, aby umieścić zdjęcie w swoim blogu. 

Inne narzędzia do udostępniania zdjęć online, które należy wziąć pod uwagę, obejmują: 

»» Photobucket (www.photobucket.com): Ta witryna zawiera podstawowe narzędzia do edycji zdjęć, 

których będziesz potrzebować przed przesłaniem zdjęć do witryny. Zawiera również kilka kreatywnych 

narzędzi, takich jak możliwość dodawania filtrów i tekstu. Jedną z fajnych funkcji aplikacji Photobucket 

na iPhone'a i Androida jest możliwość tworzenia animowanych GIF-ów. Twoje bezpłatne konto 

obejmuje miejsce na 250 obrazów, a dodatkowe opcje przechowywania zaczynają się od 4,99 USD 

miesięcznie. 



»»Shutterfly (www.shutterfly.com): Shutterfly jest niekwestionowanym królem produktu 

fotograficznego z niezrównaną kolekcją prezentów fotograficznych dostępnych dla użytkowników. 

Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że Shutterfly to świetna opcja przechowywania i 

udostępniania zdjęć. Użytkownicy mają dostęp do bezpłatnego, nieograniczonego miejsca na zdjęcia, 

a znajomi nie muszą zakładać konta, aby przeglądać zdjęcia. 

»»Amazon Prime Photo Storage (www.amazon.com): Członkowie Amazon Prime mają dostęp do 

bezpłatnego, nieograniczonego miejsca na zdjęcia, które umożliwia dodawanie zdjęć za pomocą 

aplikacji mobilnej, przesyłanie zdjęć z komputera za pomocą aplikacji Cloud Drive lub przesyłanie 

obrazy za pośrednictwem konta Amazon online. 

»»Instagram (www.instagram.com): Byłbym niedbały, gdybym nie umieścił giganta mediów 

społecznościowych na liście opcji udostępniania zdjęć. Instagram to fantastyczna opcja dla fotografów 

zainteresowanych dzieleniem się swoimi zdjęciami ze światem. Użytkownicy mogą edytować zdjęcia 

pod kątem wszystkiego, od jasności po kontrast, a także dodawać szeroki asortyment filtrów. Platforma 

jest bezpłatna i umożliwia nieograniczone udostępnianie zdjęć. 

Wybór materiałów wizualnych do swojego bloga 

Daleko mi do powiedzenia, jak robić zdjęcia - jestem amatorem, jeśli chodzi o fotografię. Ale mogę 

udzielić Ci wskazówek dotyczących robienia zdjęć, których możesz użyć do nowego posta na blogu, co 

robię w kolejnych sekcjach. 

Robienie zdjęć 

Blogerzy często dodają zdjęcia do postów, które prawie ich nie wymagają, na przykład posty z 

przepisami na Home Ec 101 (www.home-ec101.com) pokazane na rysunku 12-3. Posty na blogu o 

gotowaniu i restauracjach są poważnie ożywione pięknymi zdjęciami jedzenia. Kto nie ślini się na widok 

pięknie przygotowanego deseru? Jeśli chcesz robić zdjęcia i umieszczać je na swoim blogu, miej oczy 

otwarte cały czas na obrazy, które Cię inspirują lub interesują. Nie musisz być naukowcem od rakiet, 

aby znaleźć dobre obiekty do zdjęć, ale musisz częściej niż zwykle myśleć o swoim blogu i aparacie. W 

rzeczywistości niektórzy blogerzy uważają, że noszenie ze sobą aparatu faktycznie pomaga im znaleźć 

rzeczy do blogowania i ilustrować regularne wpisy na blogu. Oto cztery wskazówki dotyczące robienia 

zdjęć na swoim blogu: 
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»»Aparat w Twoim telefonie komórkowym jest niewystarczający? Rozważ noszenie ze sobą aparatu, 

gdy wychodzisz z domu, nawet jeśli tylko biegniesz do sklepu spożywczego. 

»»Trzymaj w aparacie świeże baterie, aby nie wygasły, gdy będziesz ich potrzebować. Jeśli to możliwe, 

trzymaj drugi zestaw baterii w etui na aparat. 

»»Nie martw się zbytnio o zrobienie idealnego zdjęcia. Po prostu zrób zdjęcie! Edycja zdjęć i dobre 

kadrowanie mogą uratować wiele kiepskich zdjęć, ale nie pomogą ci, jeśli nigdy nie naciśniesz spustu 

migawki. 

»»Rób zdjęcia osobom, które spotykasz i rozmawiasz, oraz znajomym. Zapytaj ich, czy możesz użyć ich 

zdjęć na swoim blogu. Potem, kiedy piszesz na blogu o pójściem do kina z Billem, masz zdjęcie Billa do 

dołączenia. 

Moc Pinteresta 

Uruchomiony w wersji beta w marcu 2010 r. Pinterest (www.pinterest.com) to witryna do 

udostępniania zdjęć w stylu tablicy, która pozwala użytkownikom tworzyć tematyczne kolekcje 

obrazów, przy czym każdy obraz łączy się ze źródłem zdjęcia. Blogerzy odkryli, że umieszczanie w 

postach na blogu obrazów, które można przypiąć, zachęca czytelników do udostępniania tego posta 

swoim znajomym i obserwatorom na Pintereście. W rzeczywistości wielu blogerów otrzymuje teraz 

większy ruch z Pinteresta niż z jakiegokolwiek innego źródła. To świetna motywacja do umieszczania 

fantastycznych zdjęć w swoich postach! 

Korzystanie ze sztuki z innych źródeł 

Jedna fajna rzecz w sieci: możesz znaleźć mnóstwo zdjęć i innych obrazów, grafik i elementów 

wizualnych, które Cię zainspirują. Niektórzy blogerzy skorzystali z tej ogromnej oferty, umieszczając 

niektóre z tych wspaniałych materiałów wizualnych w swoich postach na blogu. Zdjęcia przyciągają 

uwagę czytelników lepiej niż kilka akapitów tekstu. Możesz zdecydować się na użycie zdjęć w swoim 

blogu, o ile masz prawa do ich ponownego publikowania. Oto trzy wskazówki, gdy potrzebujesz 

obrazów innych niż własne: 

»»Sprawdź domenę publiczną: Niektóre materiały są oznaczone jako dzieła należące do domeny 

publicznej, co oznacza, że każdy może ich używać w dowolnym celu, chociaż nadal musisz podać 

autora. Jeśli chcesz umieszczać na swoim blogu obrazy z domeny publicznej i obrazy objęte licencją, 

wyszukaj zdjęcia z domeny publicznej w swojej ulubionej wyszukiwarce. Możesz zbadać wiele dobrych 

zasobów. W Stanach Zjednoczonych wszystko, co zostało opublikowane przed 1923 r., jest uważane za 

domenę publiczną, ale inne kraje niekoniecznie mają taką samą politykę. 

»»Przeszukaj Creative Commons: Korzystając z narzędzia licencjonowania Creative Commons, możesz 

wyszukiwać dzieła, na które autorzy mają licencje do ponownej publikacji. Aby znaleźć dodatkowe 

prace, których możesz użyć, odwiedź http://search.creativecommons.org i wyszukaj za pomocą słów 

kluczowych opisujących materiał, którego szukasz. (Licencje Creative Commons umożliwiają autorom 

blogów zgłaszanie swoich życzeń dotyczących praw autorskich dotyczących kopiowania treści ich 

blogów). 

»»Zapytaj o pozwolenie: Jeśli widzisz coś, co Ci się podoba i chcesz użyć, ale jest to chronione pełnymi 

prawami autorskimi, po prostu zapytaj, czy możesz tego użyć. Wielu fotografów, zwłaszcza tych, którzy 

nie zarabiają na życie sprzedając swoje prace, chętnie pozwala Ci korzystać ze swoich prac, zwłaszcza 

jeśli je docenisz! 



Wiele zdjęć na stronie do udostępniania zdjęć Flickr (www.flickr.com) zostało licencjonowanych do 

użytku na innych stronach internetowych i blogach. Gdy oglądasz zdjęcie w serwisie Flickr, sprawdź 

informacje o prawach autorskich po prawej stronie. 

Edycja zdjęć 

Jeśli masz do tego uprawnienia, możesz edytować dowolne zdjęcie. Ogólnie rzecz biorąc, możesz robić 

to, co lubisz, ze zdjęciami pozyskiwanymi z witryny internetowej domeny publicznej lub zdjęciami, 

które robisz samodzielnie. Zdjęcia, do których używania uzyskasz pozwolenie lub których używasz na 

podstawie specjalnej licencji, mogą podlegać ograniczeniom w zakresie edycji. Upewnij się, że 

rozumiesz, co możesz zrobić. Jedną z bardzo popularnych stron do edycji zdjęć jest Picmonkey 

(www.picmonkey.com). Użytkownicy mogą edytować zdjęcia, dodawać zabawne funkcje, takie jak 

tekst i grafika, a także udostępniać swoje obrazy za pomocą narzędzi do udostępniania 

społecznościowego, a wszystko to bez żadnych kosztów. Za symboliczną opłatą użytkownicy otrzymują 

dostęp do dodatkowych narzędzi. Wielu blogerów woli tę platformę od innych, ponieważ pozwala im 

tworzyć kolaże i inne obrazy, które można przypiąć. Jak wspomniano wcześniej, inną popularną 

platformą do edycji są Zdjęcia Google (http://photos.google.com/). W kolejnych sekcjach pokazuję, jak 

wykonać niektóre z najczęstszych zadań edycji zdjęć za pomocą Zdjęć Google. Najczęstsze zadania 

edycji zdjęć to zmiana rozmiaru, przycinanie, dostosowywanie oświetlenia i kontrastu oraz 

dostosowywanie koloru zdjęcia. W przypadku każdego z poniższych zadań należy mieć otwarte Zdjęcia 

Google i mieć dostępne zdjęcie do edycji. 

Pobieranie zdjęć do Zdjęć Google 

Aby móc edytować zdjęcie, musisz przenieść je do Zdjęć Google. Wykonaj następujące kroki: 

1. Po otwarciu aplikacji Zdjęcia Google w przeglądarce internetowej wybierz obraz strzałki skierowanej 

w górę, aby przesłać zdjęcia. 

2. Wybierz obraz, który chcesz przesłać ze zdjęcia swojego komputera do magazynowania. 

3. Kliknij Otwórz, aby przesłać ten obraz do Zdjęć Google. 

Zdjęcia Google łączą się z urządzeniem i wyświetla dostępne zdjęcia. 

Przycinanie zdjęcia 

Kadrowanie zdjęcia pozwala usunąć niepotrzebne lub nieatrakcyjne części obrazu. Na przykład, jeśli 

zrobisz zdjęcie grupie znajomych, a następnie chcesz dołączyć zdjęcie tylko jednej osoby do swojego 

posta na blogu, możesz wyciąć pozostałe osoby na tym obrazie. Aby przyciąć zdjęcie zaimportowane 

do Zdjęć Google, wykonaj następujące czynności: 

1. Otwórz Zdjęcia Google i w Bibliotece zdjęć kliknij dwukrotnie zdjęcie, które chcesz edytować. 

Otworzy się ekran Edycja. 

2. Kliknij ikonę Edytuj. 

3. Wybierz ikonę przycinania. 

4. Kliknij i przeciągnij myszą obszar, który chcesz zachować na zdjęciu. 

Podczas klikania i przeciągania obszar, który zostanie wycięty ze zdjęcia, będzie nieco wyszarzony, 

pozostawiając część, która zostanie zachowana w oryginalnej jasności. Jeśli chcesz zacząć od nowa, 

kliknij Resetuj, aby usunąć utworzone pole przycinania. Jeśli mimo wszystko nie chcesz przycinać, kliknij 

przycisk Anuluj, aby wyjść z narzędzia Kadrowanie. 



5. Kliknij przycisk Gotowe, aby przyciąć zdjęcie. 

Zdjęcia Google wyświetlają przycięte zdjęcia 

Regulacja jasności i kontrastu 

Czasami, pomimo wszelkich starań, zdjęcia wydają się zbyt ciemne lub zbyt jasne. Korzystając z 

oprogramowania do edycji zdjęć, takiego jak Zdjęcia Google, masz drugą szansę, ponieważ możesz 

dostosować jasność i kontrast. Aby dostosować jasność i kontrast, wykonaj następujące czynności: 

1. Otwórz Zdjęcia Google i kliknij dwukrotnie zdjęcie, które chcesz edytować. 

2. Kliknij ikonę Edytuj w prawym górnym rogu ekranu. 

3. Pojawi się menu suwaka. Przeciągnij suwak poniżej opcji Światło, aby dostosować jasność obrazu. 

Zdjęcia Google dostosowują wyświetlany obraz podczas przesuwania paska. Jeśli rozjaśniasz zdjęcie, 

obserwuj najjaśniejsze części zdjęcia, aby upewnić się, że nie stają się zbyt jasne, tracąc informacje, 

które chcesz na zdjęciu. Jeśli zmniejszasz jasność, obserwuj ciemniejsze obszary zdjęcia, aby nie mieć 

zbyt dużo czerni na zdjęciu. Niech twoje oczy będą sędzią dobrze dopasowanego obrazu. 

Regulacja koloru 

Kolor na zdjęciach często wymaga niewielkiej korekty. Zrobiliśmy za dużo zielonkawych zdjęć we 

fluorescencyjnym świetle! Z niewielką pomocą oprogramowania do edycji zdjęć, takiego jak Zdjęcia 

Google, mogę przywrócić normalne kolory skóry moich znajomych. Aby dostosować kolor zdjęcia, 

wykonaj następujące kroki: 

1. Otwórz Zdjęcia Google i kliknij dwukrotnie zdjęcie, które chcesz edytować. 

2. Kliknij ikonę Edytuj w prawym górnym rogu ekranu. 

3. Pojawi się menu suwaka. Przeciągnij suwak poniżej opcji Kolor, aby dostosować odcień koloru 

obrazu. 

Dopasowanie koloru może być trudne. Z reguły poszukaj elementu na zdjęciu, o którym wiesz, że 

powinien mieć określony kolor, a następnie dostosuj ogólny kolor, aby ten element wyglądał 

prawidłowo. Następnie spójrz na ogólny obraz i dostosuj, jeśli to konieczne. Elementy, których możesz 

użyć w tym celu, to kolor oczu, kolor skóry, niebo i inne spójne elementy. 

Optymalizacja zdjęcia do internetu 

Aparaty cyfrowe zwykle przechowują zdjęcia jako pliki o wysokiej rozdzielczości nadające się do 

drukowania, ale ta wysoka rozdzielczość to więcej niż potrzeba do wyświetlenia na blogu lub w witrynie 

internetowej. I prawdopodobnie nie chcesz, aby odwiedzający Twój blog pobierali świetny duży obraz, 

kiedy nie muszą. Zazwyczaj kompresujesz rozmiar pliku obrazu, gdy planujesz umieścić go na swoim 

blogu. Jeśli planujesz przesłać obraz do Flickr, nie martw się o kompresję obrazu podczas eksportu. 

Flickr może obsługiwać duże pliki i zmieniać rozmiar zdjęcia. Być może będziesz musiał również zmienić 

wymiary obrazu, aby dopasować go do układu bloga, a nawet utworzyć wersję miniatury. Platformy 

takie jak Pinterest mają własny zestaw standardów optymalizacji zdjęć, które zwiększają 

prawdopodobieństwo, że czytelnicy będą udostępniać Twoje posty na blogu na tych platformach. Na 

przykład użytkownicy Pinteresta wolą zdjęcia zorientowane pionowo od poziomych lub blisko 

przyciętych zdjęć, zwłaszcza żywności do postów z przepisami. Pamiętaj o swoim celu końcowym, 

wybierając i edytując zdjęcia do postów na blogu! 



Biorąc pod uwagę inne narzędzia do edycji zdjęć 

Jak wspomniano na początku tego rozdziału, zdjęcia i grafiki na swoim blogu powinny być tak proste, 

jak tylko chcesz. Ale jeśli chcesz poznać dodatkowe narzędzia do edycji zdjęć, możesz chcieć sprawdzić 

następujące rzeczy: 

»»Pixlr (www.pixlr.com) 

»»GIMP (www.gimp.org) 

»»Paint.NET (www.getpaint.net) 

»»Photoscape (www.photoscape.org) 

»»Fotor (www.fotor.com) 

»»PhotoCat (www.photocat.com) 


