Capitolul 4 – Cum se… ?
Photoshop este capabil de foarte multe lucruri, printre care şi retuşarea
fotografiilor, sau indepărtarea defectelor(ex. Coşuri multe sau tăieturi adânci pe
faţă) În continuare vor fi arătate câteva tehnici pentru a remedia aceste defecte.
Subcapitolele sunt organizate în paşi.
4.1 – Cum se… indepărtează cicatrici?
In acest subcapitol se va vorbi despre cum
se indepărtează cicatrici sau alte defecte
nedorite pe faţa unui om.

Înainte

După

Pasul 1. Se deschide imaginea originală in Photoshop, după care se selectează
unealta “Healing Brush Tool”.

Pasul 2. Se zoomează puţin,(Ctrl şi +) şi se apasă pe zonele în care sunt
defectele, iar unealta le va indepărta.
Pasul 3. Dacă mai sunt ceva probleme pe care unealta Healing Brush nu le
poate rezolva, se mai poate incerca cu o alta, Clone Stamp Tool.
Pentru a utiliza această unealtă, va trebui să ţineţi apăsat ALT şi să selectaţi
de unde doriţi să copieze. După aceea va trebui să apăsaţi click in zona unde
vreţi să îndepărtaţi cicatricea (Notiţă: cele două zone trebuie sa fie
asemănătoare ca culoare, altfel se va simţii foarte uşor că imaginea a fost
editată!)
Pasul 4. Pentru un retuş final, se crează un strat nou, şi se
selectează Pensula (din cutia de unelte sau prin apăsarea butonului
„B”). Se selectează o culoare maronie, şi se pictează pe zona
unde s-a facut retuşul.
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Pasul 5. Se setează opaciatea stratului la 25% şi la Blend Mode se selectează
“Screen”
Iar acum imaginea nu mai are cicatrici.

4.2 – Cum se… foloseşte “Layer Blending”?
Această tehnică este foarte interesantă pentru că obţineţi efecte spectaculoase
într-un timp scurt

+

=

Multe efecte foarte interesante sunt obţinute prin tehnici foarte simple.
Pasul 1. Se deschide imaginea de bază (cea cu copacul)
Pasul 2. Se deschide şi cea de a doua imagine într-o fereastră nouă

Pasul 3. Se trage imaginea cu faţa pe
prima imagine
(facând automat un strat nou)
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Pasul 4. De la Blending Options în fereastra
straturilor se selectează “Lighten”.

4.3 – Cum se… indreaptă o imagine oblică?
Această tehnică ajuta in situatiile:
- Scanati 2,3 sau mai multe imagini, si
trebuie sa le faceţi una singură. Nu
vor fi toate aliniate la acelasi unghi.
- Doriţi sa aliniaţi imaginea după un
anumit element

Pasul 1. Se încarcă imaginea în Photoshop.

Pasul 2. Se selectează unealta de măsurare(este
sub unealta EyeDropper) şi
se trage o linie de-a lungul orizontului.

Pasul 3. Se selectează Image > Rotate Canvas >
Arbitrary. Nu mai trebuie să introducem nimic, pentru că
Unealta de măsurare a facut-o deja. Notiţă: Trebuie totuşi
sa fiţi atenţi la direcţia in care veţi roti imaginea
(ClockWise sau CounterClockWise)
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Pasul 4. Acum imaginea este dreaptă, dar nu
acoperă toată fereastra. Această imperfecţiune
poate fi corectată prin unealta Crop.

4.4 – Cum se… “Încălzeşte” o imagine?
Folosirea Uneltei “Curves”
Pasul 1. Se încarcă în Photoshop imaginea
careia i se vor aplica ajustarile.

Pasul 2. selecteaţi Layer > New Adjustment Layer >
Curves, scrieţi ce doriţi in casuţa “Name” şi apăsaţi
OK.

Acum va apărea o fereastră nouă, asemănătoare cu
Următoarea
Pasul 3. Daţi click pe RGB, si din lista care apare selectaţi
“Red”. De acolo indoiţi de linie puţin in stânga-sus
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Pasul 4. Înainte de a închide fereastra, alegeţi din căsuţa “Channel” canalul de
culoare “Blue”

La sfârşit veţi obţine
următoarea imagine.

4.5 – Cum se… înfrumuseţează o faţă?

Pasul 1. Primul lucru pe care îl facem la
înfrumuseţarea unei feţe este să corectăm
intensitatea culorii. Se crează un
nou strat de ajustare a nivelelor (Levels
adjustments layer). Scrieţi în căsuţă ce doriţi şi apăsaţi
OK. Va apărea o nouă fereastră cu o Histogramă în
ea. Veţi observa ca reprezentaţia grafică se cade rapid
înainte de sfârşit, aceasta este o indicaţie că imaginea
este întunecată. Se trage de Triunghiul alb(dedesubt de
reprezentaţie) până imaginea se face mai albă.
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Pasul 2. După aceea, corectăm sprâncenele. Pentru a face asta, trebuie mai întâi
sa creem un
strat nou, prin apăsarea butonului
fereastra straturilor (Layers Palette).
Sfat: Dacă ţineţi apăsat ALT şi creeaţi un strat
nou, va apărea o fereastră nouă. Se poate scrie in
căsuţa pentru nume şi selecta o culoare(ex. pentru
evidenţiere)

Se continuă prin selectarea uneltei Clone Stamp şi configurarea
prorpietăţilor. Observaţi că am ales o pensulă diferită de cea normală.
Am mai selectat “Sample All
Layers” pe bara de opţiuni, şi
astfel unealta va lua în considerare toate straturile, nu doar
cel activ. Deci chiar dacă lucrăm pe un strat gol, ea va
clona toată informaţia vizibilă, şi asta are mai multe
avantaje:
- Nu stricăm imaginea originală
- Se pot corecta greşelile foarte uşor cu ajutorul gunei
de şters
- Putem aplica efecte corecţiei, fără sa implicăm toată imaginea

Prin alegerea opţiunii Aligned în bara de opţiuni, punctul
de referinţă A, şi pensula B vor fi întotdeauna la aceiaşi
distanţă una de cealaltă,ca şi când ar fi fost lipite.
Zoomaţi până la 300% şi cu unealta de clonare selectată, ţineţi apăsat ALT şi
apăsaţi click in zona A, după aceea, fără ALT se apasă click pe zona B şi se
trage dea-lungul săgeţii.
Va trebui să repetaţi această acţiune de cîteva ori pentru a obţine un rezultat. Se
poate ca la sfârşit să obţineţi un tipar foarte ne-natural, dar această greşeală se
poate corecta foarte uşor cu ajutorul uneltei Healing
Brush.
Sfat: Cea mai bună metodă de a zooma este să
selectaţi unealta de zoom şi selectarea zonei în care
doriţi să zoomaţi.
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Alternative:
- Folosiţi bara de status să zoomaţi
- Folosiţi fereastra de navigare şi scrieţi 300%
zoom
- Apăsaţi Ctrl şi + pentru a zooma până la 300%
Procedaţi la fel pentru zonele B şi C, după care ochiul stâng este terminat, şi
putem trece la ochiul drept, unde vom folosi aceleaşi tehnici, doar că pe un strat
nou.
Sfat: cel mai bine ar fi să blocaţi stratul cu “Sprânceana
stângă” pentru a evita probleme. De exempluŞ S-ar putea
să vreţi să editaţi ceva pe un strat, şi defapt sa editaţi pe
altul, sau şi mai rau, să vă daţi seama 50 de paşi mai târziu.

Pasul 3. Creaţi un
nou strat, pe care îl
vom numi “Riduri”.
Healing Brush şi
setări. Ţineţi apăsat ALT şi apăsaţi
click in zona încercuită, şi procedaţi
ca şi cu unealta Clone Stamp.

Selectaţi unealta
introduceţi aceste

Fiţi atenţi să nu uitaţi de zona
A, unde de asemenea sunt riduri, şi de zona B, unde nu trebuie
să “distrugeţi” parte din ochi.
După ce aţi terminat, Blocaţi acest strat, şi continuaţi cu pasul următor
Pasul 4. Creaţi un nou strat, pe care îl vom numi
“Dinţi”. Creaţi un strat de ajustare Hue/Saturation. O
nouă fereastră va apărea. Setaţi saturaţia la -100 şi
apăsaţi OK. Acum imaginea este
alb-negru, dar apăsând Ctrl+I (invert colors/negativ).
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Ce s-a întâmplat este că am facut masca stratului din albă neagră, iar
dacă este neagră. Nimic din desaturaţie nu este aplicat straturilor dedesubt.
Acum vom picta pe locurile unde vrem sa fie
desaturate, adică pe dinţi. Întâi trebuie să ne asigurăm
ca pictăm cu culoarea albă,după aceea zoomăm 400%
pe dinţi, selectăm pensula, şi îi setăm diametrul la 5
pixeli.
Acum trebuie sa pictăm peste dinţi, dar nu şi peste
gingii, buze, sau pe spaţiul dintre dinţi. Dacă aţi greşit, puteţi sa daţi un pas
înapoi prin apăsarea Ctrl+Z. Întoarceţi-vă înapoi pe stratul de Hue/saturation
când aţi terminat prim dubla-apăsare a
imaginii.
Setaţi Luminoziatea(Lightness) la 40% şi apăsaţi OK. Acum setaţi opacitatea
stratului la 40% , şi aţi obţinut nişte dinţi mai albi.
Sfat: Puteţi schimba culoarea stratului prin apăsarea
click-dreapta pe icoana de vizibilitate şi selectând o
culoare – Aceasta este foarte folositoare la gruparea
straturilor…

Pasul 5. Acum să creăm un nou strat, “Ochi”
care îl vom folosi să înălbim şi să scoatem în
evidenţă ochii. Pe acest strat umplem cu un
gri 50%, prin accesarea Edit>Fill şi setăm
Blend Mode la Soft Light.

Aţi observat că asta nu schimbă nimic din imagine, şi nici nu
face asta, încă. Totuşi, dacă înălbim sau întunecăm acest strat,
va întuneca şi
el la rândul lui toate straturile sub el. Această tehnică este
folositoare pentru că dacă greşim cu ceva, şi ne dăm seama
mult mai târziu, putem reface imaginea la original foarte uşor.
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Selecaţi unealta Dodge tool se setaţi Exposure la
100% Şi diametrul la 2 pixeli.
Zoomaţi pe ochi până la 500% şi pictaţi pe toată porţiunea albă, evitând irisul
sau pielea. Ca întotdeauna, blocaţi acest strat, şi continuaţi cu pasul următor.
Pasul 6. Acum să ne concentrăm la rezolvarea problemii cu urechea stângă.
Pentru acest pas avem nevoie de Clone Stamp tool.
În imaginea alăturată, linia A-B marchează lungimea urechii.
Când lucrăm la păr este bine sa pictăm lung, pentru a evita
problema apariţiei unor tipare care ar putea strica toată munca
făcută până acum. Pentru a putea picta lung, trebuie să selectăm
sursa uneltei undeva lânga C, distanţa dintre B şi C fiind mai
mare decât cea dintre A şi B, deci putem acoperi toată urechea.
Selectaţi unealta Clone Stamp şi aplicaţi aceste setări:

Acum cu Alt apăsat, apăsaţi click undeva aproape de zona C,
zoomaţi 200% şi începeţi să pictaţi urechea. Ar trebui să o
acoperiţi în 3-4 lovituri de pensulă. Când aţi terminat, căutaţi
după tipare şi corectaţile prin încă câteva lovituri de pensulă.
Nu esxistă un “Tutorial” drept-înainte pentru clonarea părului,
de obicei mulţi paşi sunt implicaţi. Este recomandat să
experimentaţi şi să folosiţi această unealtă împreună cu altele.
Pasul 7. Creaţi un strat nou pe care îl vom numi “Fular”. Am putea folosi
unealta Hue/Saturation şi schimba culoarea, dar
rezultatul nu ar arăta prea frumos, din cauza
formatului folosit, care este .Jpg , iar acesta nu
păstrează informaţia originală pentru a mai micşora
dimensiunea fişierului. Dacă am fi folosit această
unealtă, fularul ar fi arătat aşa:
Nu prea frumos…Totuşi, dacă fişierul este de format .tiff sau .raw am fi putut
folosi această tehnică.
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Aici vom folosi altă tehnică. Vom crea un strat nou pe car îl vom umple cu o
culoare şi îi vom aplica o mască ca să nu schimbe culoarea la nimic altceva
decât culoarea fularului.
Pentru început, vom selecta unealta EyeDropper şi vom selecta din bara de
setări “5 by 5 Average”.
. Zoomaţi până la
200% şi daţi click pe buză.
După aceea, selectaţi unealta Paint Bucket şi umpleţi stratul fular
cu culoarea pe care tocmai aţi ales-o. Acum, apăsând ALT, daţi click pe butonul
Add Layer Mask din cutia de straturi
. Acum, cu
pensula, pictaţi fularul. Pe măsură ce pictaţi, fularul ar
trebui sa-şi schimbe culoarea în cea aleasă.
Comparaţi cele două tehnici

Layer editing

Hue/Saturation

Pasul 8. Acum vom folosi unealta Crop să modificăm poziţia fetei în imagine.
Acest pas face ca imaginea să fie mai „interesantă” .
Nu trebuie să negăm puterea acestei unelte. Foarte des ne permite să corectăm
greşeli făcute când imaginea a fost creată. Cropul nu poate numai să mute
personajul principal, dar şi să întărească elementele existente în imagine.

Dacă ne uităm la imaginea originală, ne
dăm seama că nu este o compoziţie prea
grozavă, personajul ocupând 75% din
imagine, pe un fundal foarte simplu.

Acum vom îmbunătăţii această compoziţie
prin urmarea regulii treimilor a fotografie.
Această regulă împarte imaginea în 9 treimi,
dreptunghiul din mijloc fiind marcat cu A, B,
C şi D. Veţi observa că faţa este drept în centrul
imaginii, iar asta duce de multe ori la o
compoziţie plictisitoare.
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Prin mutarea imaginii şi cropuirea ei, astfel
încât să aducem ochiul(un punct focal foarte
important în orice imagine) stâng la punctul
A, şi să obţinem o compoziţie
mult mai interesantă.
Dar de ce să nu punem ochii mai aproape de punctul B?
- Fotografii profesionişti consideră mai puternic să lase mai mult spaţiu
neutru în direcţia în care se îndreaptă personajul. Să comparăm asta cu imaginea
unei maşini de curse în mişcare. Fotograful ar vrea să lase spaţiu în faţa maşinii,
pentru a face imaginea mai dinamică. De ce face asta imaginea mai dinamică?
Pentru că aşa funcţionează creierul nostru. Dacă vedem o maşină in mişcare,
vrem să vedem şi încotro se îndreaptă. Este un reflex natural.
- Umbra face imaginea mai interesantă şi îi adaugă adâncime, deci nu vrem
să facem nimic greşit cu ea. Şi prin cropuire, avem tendinţa să împărţim
imaginea intr-o parte deschisă, iar una mai închisă, ca şi când imaginea ar fi
tăiată în jumătate. Astfel de imagini sunt plictisitoare în general.
Să luăm ca exemplu fotografie de peisaj(Landscape). Plasaţi orizontul exact
în mijloc, şi comparaţi cu orizontul la 1/3 sau 2/3 cum găsiţi la mulţi fotografi
profesionişti. Aceştia o fac cu un motiv… acela de a face compoziţia, mai
interesantă şi placută.

Aşa ar fi arătat imaginea dacă am
fi pus fata în dreapta imaginii

Nu prea placut… arată de parcă fata ar fi fost “împinsă”, şi crează
tensiune, ceva ce la această poză nu dorim.
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Aşa Arată imaginea terminată.
Îmbunătaţire drastică…

4.6– Cum se… cenzurează parte dintr-o fotografie?
Este foarte bine ca un utilizator Photoshop să mai ştie şi câteva efecte de
cenzură. Unul din ele este descris în acest subcapitol.
Pasul 1. Deschideţi poza pe care doriţi să o
cenzuraţi in Photoshop. Este bine să fie şi un
motiv în poză pentru cenzură, altfel va arăta
naşpa. Eu voi folosi această imagine ca
exemplu.

Pasul 2. Cu ajutorul uneltei de selecţie
rotunde, selectaţi faţa şi apăsaţi Ctrl+C, după
care apăsaţi Ctrl+V. Aceste două comenzi vin
de la Copy şi Paste. După ce aţi aplicat aceste
comenzi, un nou strat va apărea cu selecţia pe
care aţi facut-o.
Pasul 3. Asiguraţi-vă că nici o selecţie nu este
activă(Ctrl+D) şi accesaţi Filters > Pixellate >
Mosaic.
Din fereastra care apare selectaţi Cell
care se potriveşte Imaginii.
În acest exemplu am folosit o
dimensiune de 8 pixeli.
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Size

Veţi obţine
această poză.

ceva asemănător cu

Desigur, filtrul se poate aplica direct pe stratul de bază în selecţie, dar aşa veţi
obţine ceva foarte neprofesional

4.7 – Cum se… obţine profunzime mică digital?

Pasul 1. Prima dată se încarcă poza
dorită în Photoshop. De obicei această
tehnică se foloseşte pentru imagini cu un
subiect ieşit în evidenţă, sau cel puţin în
faţa altor elemente, dar orice imagine va
merge. Eu voi folosi această imagine.

Pasul 2. Selectaţi unealta Magnetic Lasso şi
duceţi mouse-ul dea-lungul marginii florii(sau
a subiectului) până ese selectată toată. Atunci
duceţi mouse-ul înapoi de unde aţi început.
Floarea ar trebui să fie selectată.

Sfat: Pentru mai mult control, puteţi folosi unealta Polygonal Lasso, sau simpla
Lasso Tool.
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Pasul 3. Acum, cu floarea selectată, apăsaţi Ctrl+Shift+I sau
accesaţi Select > Inverse. Acum totul înafară de floare ar trebui
să fie selectat.

Pasul 4. Acum că avem fundalul selectat, va trebui
să aplicăm un Blur , adică sa fie totul “în ceaţă”.
Accesăm Filter > Blur > Gaussian Blur , şi în
fereastra care apare, selectaţi la Radius mărimea
care se potriveşte cel mai bine imaginii.

La sfârşit veţi obţine ceva asemănător:
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4.8 – Cum se… trasformă un peisaj în ceva asemănător unui vis ?
Pasul 1. Prima dată încărcaţi imaginea pe
care doriţi să o transformaţi intr-o bucată
dintr-un vis. De obicei, imaginile cu un
contrast şi luminozitate mare merg cel mai
bine aici, dar dacă aveţi o imagine
întunecată, Vă poate ajuta stratul de
ajustare. Eu voi folosi această imagine:

Pasul 2. După aceea va trebui să duplicăm stratul de bază, prin
apăsarea click-dreapta pe strat, în fereastra straturilor. Alegeţi
un nume pentru acest nou strat şi apăsaţi OK. Acum trebuie
să accesăm Filter > Blur > Gaussian Blur cu o setare de 3
pixeli .

Această
valoare poate
fi schimbată
în
funcţie de imagine, pentru imagini mare o
valoare de 3-5 pixeli trebuie selectată, pe
când o valoare de 1 pixel ajunge pentru o
imagine mai mică.
Pasul 3. Acum pentru partea mai grea. Apăsaţi Ctrl+L sau accesaşi
Image>Adjustments>Levels. O nouă fereastră ar
trebui să apară.
Folosiţi setările
din imagine şi
apăsaţi OK.
Aceste setări
sunt folosite cel
mai des pentru
peisaje din natură şi/sau imagini foarte
luminate. Dacă aveţi o imagine mai
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întunecată, “Jucaţi-vă” cu setările până vă satisface rezultatul.
Pasul 4. Acum, tot ce mai trebuie să facem este să setăm Blending Mode al
acestui strat la Overlay, şi imaginea este gata.

4.9 – Cum se… schimbă culoarea ochilor?
Pasul 1. Ca de obicei, primul lucru care este de făcut
este să dechidem imaginea căreia îi vom schimba
culoarea ochilor. Eu voi folosi această imagine:

Pasul 2. Folosind unealta de selecţie rotundă, faceţi o
selecţie în jurul irisului. Selecţia nu trebuie să
fie exactă. Acum, fără să renunţaţi la selecţie,
intraţi în modul Quick Mask, din cutia de
unelte şi cu pensula pictaţi zonele din jurul irisului.

Puteţi folosi guma de şters pentru a corecta greşelile.
După ce aţi terminat veţi obţine o imagine
asemănătoare cu cea de alături.
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Pasul 3. Acum intraţi în modul normal, şi veţi avea o
selecţie precisă. Dacă nu, intraţi înapoi în modul Quick
Mask şi editaţi mai mult.

Pasul 4. Fără să deselectaţi, creaţi un strat nou şi
umpleţi irisul folosind Edit>Fill şi culoarea
dorită(cea primară). Acum setaţi Belnding mode la
“Hue” sau dacă nu merge încercaţi “Soft
Light”(cum este folosit şi aici). Dacă nici soft light
nu se potriveşte, încercaţi mai multe setări, până o
găsiţi pe cea potrivită.
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