
Przygotowanie zdjęcia do publikacji w Internecie 
 

 
Publikowanie zdjęć w Internecie jest coraz bardziej popularne. 
Bardzo wielu miłośników fotografii cyfrowej prowadzi autorskie 
fotoblogi lub korzysta z ogólnodostępnych serwisów internetowych. 
Zanim jednak obrazy zostaną zamieszczone na stronie WWW, muszą 
zostać należycie obrobione - dostosowane do wymogów danej 
witryny bądź blogu. Doskonałym narzędziem pomocnym w 
przygotowaniu naszych fotografii do publikacji w Internecie jest jest 
bezpłatna przeglądarka plików graficznych IrfanView dostępna do 
pobrania ze strony: http://www.irfanview.com/. 
 
Większość aktywnych twórczo miłośników fotografii pragnie, by ich 
zdjęcia były oglądane. Obecnie najlepszym środowiskiem do 
prezentacji swojej twórczości jest Internet. Wielu, zarówno 
początkujących, jak i zawodowych fotografów, prowadzi autorskie 
blogi lub korzysta z możliwości publikacji swoich fotografii na 
specjalnych stronach WWW do tego przeznaczonych. 
 
Zanim jednak obraz zostanie wysłany do witryny, musi zostać należycie 
przygotowany. Większość nowoczesnych aparatów fotograficznych 
zapisuje zdjęcia w rozdzielczości 300 lub 240 dpi. To zdecydowanie 
zbyt dużo do publikacji w Sieci. Takie fotografie będą bardzo "ciężkie", 
a ich przesłanie do wielu CMS-ów (systemów zarządzania treścią na 
stronie WWW) będzie niemożliwe. Dlatego przed wysłaniem plików 
musimy je zmniejszyć, np.: w programie IrfanView. Typowa 
rozdzielczość zdjęcia umieszczanego na stronie internetowej to 72 dpi. 
Zaczynamy od wybrania odpowiedniego zdjęcia i otwarcia go  
w programie IrfanView.  
 

http://www.irfanview.com/


Uwaga: 
Większość operacji które omawiamy w poradniku jest nieodwracalna, 
zaleca się uprzednie wykonanie kopii bezpieczeństwa. 
Kadrowanie 

 
Przy użyciu myszy zaznaczmy obszar obrazu który chcemy zostawić , 
widoczna siatkę zaznaczenia można włączyć w menu: Edycja/Pokazuj 
siatkę zaznaczenia/ (do wyboru: Żadną/Złoty podział/Trójpodział) 
Wybieramy z menu Edycja/Kadruj (przytnij) zaznaczone (Ctrl+Y) 
 
Zmiana naświetlenia/koloru 
Z menu Obraz wybieramy opcję Zmiana Naświetlenia / Koloru 
(Shift+G) 
W panelu który zobaczymy mamy następujące możliwości korekty: 
Jasność 
Balans kolorów, dla trzech składowych kanałów: R – czerwony,  
G – zielony, B – niebieski 
Kontrast 
Korekcja Gamma 
Nasycenie 
Dodatkowo przyciski: Przywróć domyślne, Zastosuj do obrazu 
Zmiany w obrazie można obserwować na bieżąco, po lewej obraz 
wsadowy, po prawej po wprowadzonych zmianach.  
 



 
 
Zmiana wielkości obrazu.  
Z menu Obraz wybieramy opcję Zmień rozmiar obrazu (Ctrl+R).  

 
 
  



W panelu, który zobaczymy. 

 
Możemy wybrać jeden z gotowych rozmiarów (z uwzględnieniem 
proporcji) na przykład 800x600 pikseli, program uwzględni aktualne 
proporcje fotografii i i ustawi nowy rozmiar jako: 800x360 pikseli. 
Ewentualnie bez względu na proporcje i wtedy trzeba się liczyć ze 
zniekształceniem obrazu. 
Kolejną opcją jest zmiana wielkości obrazu wg własnych kryteriów, 
wtedy wybieramy Nowy rozmiar i w polach Szerokość i Wysokość 
wpisujemy określone przez nas wartości (piksele, cm, cale). 
 
Przy zaznaczonej opcji Zachowaj pierwotne proporcje boków, 
wymagana jest tylko podanie jednej z wartości, Szerokość lub Wysokość 
 
W panelu mamy jeszcze dwie opcje do wyboru: 
Wyostrz po przepróbowaniu – każde zdjęciu po zmniejszeniu obrazu 
automatycznie traci na ostrości, po zaznaczeniu tej opcji obraz 
automatycznie zostanie wyostrzony (zaleca się przeprowadzenie próby 
ręcznej i automatycznej poprawy ostrości i wybranie optymalnej 
metody). 
 
Dopasuj DPI na podstawie nowego rozmiaru – automatyczny proces 
zmiany rozdzielczości, na podstawie zadanych rozmiarów obrazu. 
 
W ten sposób przetworzoną fotografię można zapisać trzema 
metodami: 
 
Plik/Zapisz (w katalogu pierwotnym) (Ctrl+S) – zapisuje plik w 
pierwotnej lokalizacji 
Plik/Zapisz jako... – podobna do poprzedniej 



Obie opcje umożliwiają zmianę: nazwy i lokalizacji pliku, formatu 
zapisu, określenie stopnia kompresji itd. 
 

 
 
Zapisz zoptymalizowany (moduł)  specjalny moduł dedykowany do 
zapisu plików na potrzeby publikacji w sieci. Mamy do wyboru 3 typy 
plików .jpg, .gif, .png i bieżący podgląd zmian zachodzących w 
obrazie. Istnieje też możliwość określenia górnej granicy wielkości 
pliku. 
 

 



W ten sposób zmodyfikowany obraz można publikować w Internecie. 
 
W przypadku pracy z większą ilością plików proces można 
zautomatyzować: 
 

 
 
Plik/ Przetważanie wsadowe... (B) – istnieje możliwość dodawania i 
przetwarzania dużych grup plików, co w znacznej mierze przyśpiesza 
proces obróbki. Przykładem niech będzie grupowa zmiana 
rozdzielczości kilku plików. 
 
Z górnego okna otwartego panelu zaznaczamy myszą interesujące nas 
pliki i wciskamy guzik Dodaj ewentualnie korzystamy z Dodaj wszystkie 
co spowoduje przeniesienie z górnego do dolnego okna wszystkich 
plików graficznych. 
 
Wybieramy z menu rozwijalnego Format wyjściowy pliku. 
 
Wybieramy Katalog docelowy korzystając z przycisków Przeglądaj lub 
Użyj obecnego katalogu jako docelowego. 
Wciskamy przycisk Opcje zaawansowane 



 
 
Zaznaczamy pole ZMIANA ROZMIARU 
Wpisujemy MAKSYMALNE wymiary obu boków i wybieramy jednostkę 
(piksel, cm, cal) 
Zaznaczamy pole Zachowaj pierwotne proporcje boków 
Należy ostrożnie zaznaczać opcję RÓŻNE / Nadpisuj istniejące pliki, 
nieostrożne stosowanie może doprowadzić do nieodwracalnej utraty 
pierwotnej wersji plików. 
Po wciśnięciu przycisku OK. powracamy do poprzedniego ekranu. 
Wciskamy przycisk Start 
Na ekranie pojawia się okno z wynikami. 

 



Przygotowanie zdjęcia do wykonania odbitki 
 

JPEGCrops to program służący do bezstratnego kadrowania zdjęć. 
Niezastąpione narzędzie przygotowujące fotografie do wydruku, 
przycina zdjęcie do standardowych formatów używanych w fotografii. 
Narzędzie to zajmuje mało miejsca co jest jego niewątpliwą zaletą, a 
jego możliwości czynią go doskonałym narzędziem dla fanów fotografii 
cyfrowej. Program obsługuje tylko format JPEG/JPG. 
Niektóre formaty kadrowania: 
- 9 x 13 cm 
- 10 x 15 cm 
- 13 x 18 cm  
- 13 x 19 cm 
- 18 x 27 cm 
- 4 : 3 (monitor) 
Inne opcje: 
- obrót o 90 stopni 
- podział 
- ramki z rastrem 
- praca z większą grupą obrazów 
Producent: Toke Eskildsen, licencja: freeware,  
 
Program pobrany ze strony: www.instalki.pl 
 
Należy pamiętać, że większość aparatów cyfrowych robi zdjęcia  
o stosunku boków 4:3, natomiast większość laboratoriów odbitki  
w formacie 3:2. Stąd też możemy się spotkać z wykonywaniem odbitek 
dwoma metodami: 
Pełny kadr – odbitka zawiera cały plik z aparatu i 2 nadmiarowe białe 
paski po bokach 
Pełny papier – odbitka jest zapełniona obrazem w 100%, niestety 
niedopasowanie proporcji powoduje obcięcie części kadru, najczęściej 
losowo lub symetrycznie góra/dół. 
 
Aby tego uniknąć pokaże jak używać prostego narzędzia w postaci 
programu JPEGCrops. 
 
Po uruchomieniu programu, wybieramy przycisk Dodaj obrazy  
i wybieramy obrazy do obróbki. 
Na ekranie mamy widoczne okno z wybranym obrazem/obrazami 
(program umożliwia obróbkę grup plików). 
 
 



Zaczynamy od wyboru formatu zdjęcia. 

 
 
Po wybraniu formatu, w tym wypadku 10x15 cm, widzimy w 
jaśniejszym prostokącie fragment zdjęcia który znajdzie się na odbitce. 
Od nas zależy która część kadru zostanie pominięta. 

 
Nad guzikiem Przytnij znajduje się kolorowe kółeczko, pokazujące 
przewidywaną jakość odbitki, na podstawie jej rozmiarów i wielkości 
pliku wsadowego.  
Kolor zielony – dobra jakość 



Kolor żółty – średnia jakość 
Kolor czerwony – nie zaleca się wykonywać odbitki w tym rozmiarze. 
 
Ostatnim etapem przygotowania pliku jest wciśniecie przycisku Przytnij 
lub Przytnij wszystko w przypadku pracy z wieloma plikami. Pliki 
zostaną zapisane w lokalizacji określonej w ścieżce Zapisz w. 
 


