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Zoner Photo Studio 13 – úplný přehled novinek a vylepšení
Zoner Photo Studio je ucelený soubor nástrojů určený pro správu a zpracování digitálních fotografií.

Jádro programu
Technologický rozvoj míří neustále kupředu. Procesory jsou stále výkonnější a používání 64bitového operačního systému již 
není nic neobvyklého. K maximálnímu využití těchto možností je však třeba i odpovídající programové vybavení počítače. 
Zoner Photo Studio 13 je proto nově k dispozici také v plně 64bitové verzi programu, která představuje zásadní přínos pro práci 
s objemnými daty a společně s další optimalizací pro vícejádrové procesory i výrazné urychlení běhu programu. 
Technologickou novinkou je též unikátní implementace zobrazování v 10bitové barevné hloubce.

64bitová verze programu �  – zrychlení běhu programu, možnost pracovat s objemnějšími soubory.
Podpora  � zobrazování v 10bitové barevné hloubce v Prohlížeči, Editoru a RAW konvertoru (vyžaduje 
grafickou kartu a monitor podporující 10bitovou barevnou hloubku na jeden kanál).
Další optimalizace programu pro vícejádrové procesory. �

Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní prochází každodenní za-
těžkávací zkouškou mnoha tisíců uživatelů. 
Podle jejich námětů a připomínek jsou následně 
do každé nové verze zapracovány další úpravy 
a vylepšení pro usnadnění a urychlení ovládání 
programu. Verze 13 není výjimkou.

Rozdělení Navigátoru na tři módy  �
– Složky, Katalog, Oblíbené.
Možnost zobrazení souborů v  �
Prohlížeči na druhém monitoru. 
Možnost otevření �  více záložek Prohlížeče.
Nový panel nástrojů pro hodnocení  �
a značky v Prohlížeči.
Konfigurace panelu nástrojů Prohlížeče.  �
Možnost skrytí bočních panelů v RAW modulu. �
Otevírání zaregistrovaných typů souborů ze  �
systému v nové záložce již běžícího programu. 
Vyčlenění nástrojů na skládání fotografií (HDR,  �
3D, Panoráma, atd.) do nabídky Vytvořit.

Organizace a archivace fotografií
Digitální fotografie se v současné době dotýká již mnoha oblastí lidské činnosti. Neustále se zvyšující množství fotografií klade  
také stále vyšší nároky na jejich třídění a možnosti vyhledávání. Aby uživatelé snadno a co možná nejrychleji našli konkrétní 
snímek, byl v nové verzi výrazně vylepšen Katalog. 
Nový panel Katalogu umožňuje filtrování fotografií s full-
textovým vyhledáváním v popiscích (v metadatech), podle 
uživatelského hodnocení, barevných značek a GPS údajů 
a samo zřejmě různé kombinace těchto možností.
Dále byla nově implementována často žádaná možnost současného mazání přidružených souborů  
s odlišnou příponou (např. dvojice JPEG a RAW).

Panel pro  � filtrování obsahu Katalogu s fulltextovým vyhledáváním a filtrováním  
podle hodnocení, značek a GPS údajů.
Možnost �  mazání přidružených souborů – například dvojice JPEG + RAW.
Rozšíření rychlého výběru souborů podle masky o hodnocení a značky.  �

Zpracování RAW formátů
Stále více fotografů dbá na kvalitu svých fotografií, a proto pořizují své snímky ve formátech RAW. Jejich 
zpracování je však poměrně náročné na výkon počítače. Pokročilí fotografové proto jistě ocení, že RAW 
modul programu Zoner Photo Studio 13 je díky optimalizaci zřetelně rychlejší. Pro dosažení ještě lepších 
výsledků přibyly také nové parametry konverze – vinětace, výstupní velikost a metoda podexpozice.

Optimalizace a urychlení �  práce se soubory v modulu RAW  
(generování náhledů i samotná konverze).
Nové parametry �  konverze RAW – vinětace, výstupní velikost a metoda podexpozice.

Dále byla nově implementována často žádaná možnost současného mazání přidružených souborů Dále byla nově implementována často žádaná možnost současného mazání přidružených souborů 
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Nové nástroje a možnosti Editoru
Hledáček uživatelů je nejčastěji zaměřený na nové grafické nástroje a možnosti Editoru. Ve verzi 13 byl zohledněn častý poža-
davek uživatelů na podporu průhlednosti v obraze. Nově je tak v programu implementována kompletní podpora průhlednosti, 
včetně nového nástroje Guma a načítání a ukládání grafických formátů, které tuto vlastnost podporují. 
Rozšířené byly také možnosti výběrových nástrojů, takže úpravy a koláže mohou být opět o něco preciznější. Lepších výsledků 
například při úpravě pleti pomůže dosáhnout nový Retušovací štětec. Jeho tahy po použití částečně splynou s podkladem, takže 
retušování je jednodušší a méně viditelné. Vylepšeny a doplněny o nové parametry a možnosti byly i další nástroje Editoru.

Podpora průhlednosti �  – nastavení a zrušení průhlednosti, 
filtry a nástroje respektují průhlednost. 
Nový  � nástroj Guma.
Nový nástroj  � Retušovací štětec.
Výběr magickou hůlkou podle jasu a odstínu.  �
Vodící mřížka v nástroji Srovnat horizont. �
Nový nástroj Vložit symbol. �
Transformace vloženého textu a symbolů. �
Možnost kdykoliv upravit výběr obrázku pomocí nástroje Výběrový štětec. �
Volba režimu prolnutí u nástrojů Klonovací razítko a Štětec.  �
Zlepšení kvality výsledků filtru Chromatická aberace. �
Tisk 16bitových obrázků přes XPS ovladač. �

Ostatní vylepšení
Novinky a vylepšení programu se dotýkají prakticky všech jeho částí od stažení po prezentace. 

Vylepšené Obálky (kvalita vykreslování) a nová obálka Poznámkový blok.  �
Nové přechodové efekty v Promítání – panorama, přiblížení, oddálení. �
Přímé  � skenování do PDF.
Podpora �  XMP metadat v PNG.
Podpora formátu JPEG XR.  �
Možnost časosběrného snímání obrazovky.   � © 2010 ZONER software, a. s.

Multiexpozice, pohlednice a vylepšené HDR
Aktuálním trendem v digitální fotografii jsou nástroje pracující se skládá-
ním fotografií focených ze stejného místa (multiexpozic). Slouží zejména 
k vylepšení kvality nebo kreativnímu dotvoření snímků. 
V programu Zoner Photo Studio 13 nově naleznete nástroj na skládání 
multiex pozic, který umožní odstranit šum nebo pohybující se objekty, a dob-
ře tak poslouží například k odmazávání osob z fotografií objektů na frek-
ventovaných místech. Nebo naopak můžete osoby na snímku duplikovat.
Atraktivní novinkou je bezesporu také nástroj pro velmi snadné skládání 
pohlednic z více fotografií s bohatými možnostmi nastavení. Oblíbený nástroj 
pro tvorbu HDR snímků byl rozšířen o uživateli velice žádanou možnost 
spasování fotografií focených pomocí expozičního bracketingu z ruky.
Pro lepší přehlednost nabídky byly nástroje pracující se skládáním 
fotografií (Panoráma, 3D obrázky, HDR, Pohlednice a Skládání multiexpozic) 
vyčleněny do samostatné nabídky Vytvořit.

Nástroj pro  � skládání pohlednic.
Spasování fotografií focených z ruky �  při vytváření HDR. 
 Skládání multiexpozic �  s automatickým spasováním  
obrázků – pro odstranění šumu nebo pohybujících se objektů.




