4.10 – Cum se… Schimbă culoarea unei maşini?
Această tehnică este simplă şi folositoare dacă nu vă place culoarea unei maşini,
şi vreţi să o chimbaţi fără să se observe că a fost editată digital.

Pasul 1. Încărcaţi imaginea în
Photoshop. Se va folosi această
imagine:

Pasul 2. Acum trebuie să selectăm toate
părţile care dorim să le schimbăm culoarea
(DOAR partea albastră, tot ce
nu este
albastru nu trebuie selectat) cu ajutorul
uneltelor de selecţie. Ţineţi minte că cu
Shift se adaugă la o selecţie, iar cu Alt se
sustrage!
După ce aţi terminat, trebuie să copiaţi selecţia pe un nou strat.
Sfat: se poate folosi Ctrl+C şi după aceea Ctrl+V pentru a copia o selecţie pe
un nou strat.

Pasul 3. Apoi, trebuie să desaturăm
imaginea prin Image > Adjustments
>Desaturate sau prin Ctrl+Shift+U.
Dacă culoarea gri este ceea ce voiaţi
să obţineţi, vă puteţi opri. Dacă nu,
mai este un pas final.

Pasul 4. Accesaţi Image > Adjustments >
Variations… şi alegeţi-vă culoarea. Ele se mai pot
combina, pentru a obţine alte culori, dar această
metodă este recomandată pentru alb sau negru
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4.11 – Cum se… crează un mască de deplasare (“Displacement Map”) ?
Photoshop poate fi un program special făcut
pentru editare 2D, dar mai are şi câteva trucuri
3D. Aici va fi prezentată o tehnică simplă de
aplicare a textului pe o suprafaţă irregulară(cum
ar fi o perdea).
Pasul 1. Deschideţi imaginea de fundal pe care doriţi să aplicaţi textul sau
imaginea. Eu voi folosi această imagine:
Pasul 2. După aceea, trebuie să salvăm imaginea de
funal în format .PSD (PhotoShop Document) cu
numele “deplasare”. Acest fişier va fi “Harta” după
care se va lua unealta pentru a deplasa textul.
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Pasul 3. Acum scrieţi textul dorit cu ajutorul uneltei de scris (Type tool).
Notiţă: Textele de tip „script”(Cataneo BT; Monotype ; Edwardian script etc.)
rareori se deformează corect

Pasul 4. Daţi click-dreapta pe stratul de text şi selectaţi
“Rasterize Type”. Această acţiune va transforma tipul de
strat din text în general. După
aceea, selectaţi Filter > Distort >
Displace şi apăsaţi OK în fereastra
care apare. Din fereastra care apare
selectaţi fişierul care l-am salvat
mai devreme “Deplasare”, iar textul va fi “aliniat” cu
perdeaua, ca şi când ar fi fost cusut în ea.

Pasul 5. Pentru mai mult efect, setaţi Blending Mode la Overlay şi ştergeţi gu
guma de şters zonele care nu au fost aliniate bine. Se mai pot adăuga şi efecte de
strat pentru mai mult realism(Drop Shadow de exemplu)

Variaţii. Desigur această metodă nu este limitată doar la text. Poate lucra cu
orice tip de imagine la orice nivel de
complexitate.
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4.12 – Cum se… izolează o culoare artistic?
Metoda 1.
Această metodă este utilizată la obiecte cu forme mai simple, şi nu face
editări destructive imaginii(ex. să nu mai puteţi da înapoi dacă vreţi să ştergeţi
efectul).
Pasul 1. Deschideţi imaginea în Photoshop şi
selectaţi Layer > New Adjustment Layer >
Channel Mixer. Din fereastra care va apărea
selectaşi Monochrome şi apăsaţi OK.

Pasul 2. Acum selectaţi stratul nou creat, şi cu
pensula setată la culoarea neagră, opacitate
100% , şi un vârf tare.

Pasul 3. După aceea pictaţi (cu culoarea neagră)
subiectul sau zona pe care doriţi să o faceţi color.
Pentru mai multe detalii s-ar putea să fiţi nevioţi
săschimbaţi dimensiunile pensulei (click-dreapta
pe imagine cu pensula selectată şi schimbaţi
diametrul sau [ şi ] )

Metoda 2.
Această metodă face schimbări “desctructive”(nu se mai poate şterge efectul
dacă doriţi să în ştergeţi 50 paşi mai târziu) dar este mai complexă şi face
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selecţiile complexe mai uşoare. Notiţă: Această metodă funcţionează cel mai
bine pe imagini cu culori foarte separate(ex: o floare roz pe un fundal verde).

Pasul 1. Deschideţi imaginea şi duplicaţi
stratul prin Layer > Duplicate Layer.
Ascundeţi acest strat şi selectaţi
originalul(primul strat).

Pasul 2. Desaturaţi acest strat prin Image >
Adjustments > Desaturate. Dacă nu vă place
cum arată imaginea desaturată, folosiţi unealta
Levels pentru a obţine ceva mai plăcut.

Pasul 3. Afişaţi stratul copiat mai devreme şi selectaţi-l. Acum selectaţi Select
> Color Range. Va deschide fereastra unei unelte rar folosită şi complexă.
Pentru a începe, selectaţi o culoare pe care vreţi să o selectaţi, şi setaţi bara
Fuzziness la 200 (cu cât valoarea mai mare, cu atât mai multe culori
asemănătoare celei alese vor fi selectate).
Când selectaţi culoarea, veţi observa că fereastra color range va arăta culoarea
în alb pe negru, Albul fiind partea selectată. Folosiţi Shift şi Alt pentru a adăuga
sau sustrage mai multe culori din selecţie..

Pasul 4. Când aţi terminat apăsaţi OK. Cum veţi
observa, acum tot ce are culoarea roz va fi selectat,
dar avem nevoie de fundal să fie selectat. Accesaţi
Select > Invert sau apăsaţi Ctrl+Shift+I. Apăsaţi
Delete şi aveţi o
culoare isolată în
faţa unui fundal
alb-negru.
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Pasul 5. Folosind Guma de şters pentru a curăţa imaginea cât mai mult, pentru a
îndepărta culori care au fost selectate accidental. Repetaţi paşii 1-4 pentru a
selecta mai multe culori. Ar trebui să fie fiecare pe stratul său, în faţa stratului
alb-negru.

4.13 – Cum se… face un ecran LCD?
Pasul 1. Creaţi un document nou de orice
dimensiune(eu am optat pentru 200x85 pixeli) şi
umpleţi fundalul cu orice culoare, gradient sau tipar
doriţi. Eu am folosit un gradient alb-gri.

Pasul 2. Creaţi un strat nou şi numiţi-l LCD. Pe acest strat creaţi o selecţie
pătrată şi accesaţi Select > Modify > Smooth, selectaţi o valoare de 2 pixeli şi
apăsaţi OK.
Acum umpleţi-l cu culoarea
(Culorile în acest format se
fereastra Color Picker care este
intermediul pătratelor de culoare).

#60A987.
selecteatză din
accesată prin
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Pasul 3. Ecranele LCD sunt o mixare iregulară de
cristale lichide, iar efectul acesta se poate obţine uşor
prin accesarea Filters > Noise > Add Noise. Folosiţi
următoarele setări: Ammount: 2% ; Distribution:
Gaussian şi bifaţi Monochromatic.

Pasul 4. Cu stratul LCD selectat, accesaţi Blending Options
iar din fereastra care apare selectaţi Stroke. Folosiţi aceste
setări:
Size: 3 pxiels ;
Se poate modifica în funcţie de
dimensiunile documentului.
Position: Inside;
Fill Type: Color;
Color: Negru (#000000)

Pasul 5. Fără să închideţi fereastra,
bifaţi şi selectaţi Drop Shadow.
Folosiţi setările din imagine:
Notiţă: Se poate sări peste acest
pas dacă fundalul este de culoare
închisă.
Pasul 6. Selectaţi Outer Glow şi folosiţi
aceste setări:
Asta va da o strălucire ecranului şi
impresia că este înauntru. Dacă
este prea puternică lumina,
încercaţi să setaţi opacitatea mai
jos.
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Pasul 7. Acum slectaţi Inner Shadow şi folosiţi următoarele setări:
Aceste setări vor da ecranului încă un pic de realism prin reflecţii.

Pasul 8. Acesta este un pas
opţional, dar va da ecranului un
aspect mai 3D, prin adăugarea
unei reflecţii. Selectaţi Bevel
And Emboss şi folosiţi aceste
setări:
După ce aţi terminat, puteţi ieşi
din această ferastră.

Pasul 9. Acum, ce au mai rămas sunt textul şi
retuşăile. Deci selectaţi unealta de scris, şi cu
ajutorul fonturilor DS-Digital şi LCDd.
Pasul 10. Acum creaţi un strat dedesub cel cu text
în care scrieţi multe opturi pentru a da mai mult
realism. Setaţi Blending Mode la Soft Light şi
opacitatea la 50%.
Pasul 11. Selectaţi unealta pen şi desenaţi ceva
asemănător cu selecţia din imagine. Creaţi un nou
strat deasupra tuturor celelalte numit Highlight.
Selectaţi stratul cu unealta pen şi apăsaţi
click-dreapta, Make Selection după aceea selectaţi
din nou stratul Highlight şi umpleţi selecţia cu alb.
Pasul 12. Puteţi să stergeţi selecţia şi stratul creat de unealta Pen. Accesaţi
Filter > Blur > Gaussian Blur şi introduceţi o valoare de 5-10 pixeli. Acum
apăsaţi Ctrl şi click pe stratul LCD pentru a face o selecţie în acea formă.
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Pasul 13. Apăsaţi Ctrl+Shift+I pentru a inversa selecţia, şi apăsaţi DELETE.
Intraţi în fereastra Blending Options şi selectaţi Gradient Overlay. Folosişi
aceste setări:

Pasul 14. Dacă stratul Highlight strică imaginea prea
mult, puteţi să setaţi opacitatea la o valoare mai mică,
sau să mai aplicaţi Gaussian Blur.

Pasul 15. Se mai pot adăuga sau schimba valori în
fereastra Blending Options pentru a satisface
nevoile proiectului, cum ar fi adăugarea unei umbre
textului. Iar culoarea nu trebuie să fie neapărat
verde, se poate orice culoare

4.14 – Cum se… fac microbutoane?
Pasul 1. Creaţi un document nou de orice dimensiune şi un fundal alb. Creaţi un
Strat nou pe care selectaţi un dreptunghi şi
umpleţi-l cu culoarea gri(#F2F2F2).
Pasul 2. Accesaţi Blending Options şi
selectaţi Drop Shadow. Folosiţi setările din
imagine:

Pasul 3. Selctaţi Inner Shadow şi folosiţi
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aceste setări:

Pasul 4. Selectaţi Bevel And Emboss şi
folosiţi aceste setări:
Butonul este aproape gata.

Pasul 5. Acum selectaţi Stroke şi folosiţi
aceste setări:
Culoarea selectată este un Gri
închis(#616161)

Pasul 6. Acum selectaţi fontul Palatino Linotype*, setaţi Anti-Alias la None şi
dimensiunea la 8-12 pt. Scrieţi textul dorit pe buton, şi salvaţi imaginea.
Notiţă: efectul de pătrat rotund se poate obţine prin
ştergerea pixelilor din colţuri(unul din fiecare colţ)
*Fontul nu trebuie sa fie neaparat Palatino Linotype, ci si unul potrivit pentru
dimensiuni foarte reduse.

4.15 – Cum se… fac butoane metalice tip capsulă?
Pasul 1. Creaţi un document nou de dimensiunile
200x100 pixeli, şi cu ajutorul uneltei de selecţie
pătrată şi Image > Modify > Smooth creaţi un
pătrat cu colţuri rotunde în formă de capsulă, ca în
imaginea următoare
Pasul 2. Intraţi în fereastra Blending Options şi
selectaţi Drop Shadow. Folosiţi aceste setări:
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Pasul 3. Acum selectaţi Inner Glow şi folosişi aceste
setări:
Acest pas va adăuga un pic de umbră pe marginile
butonului şi va ajuta la solidificarea prezenţei.

Pasul 4. Selectaţi Bevel And Emboss
şi folosiţi aceste setări:

Opţional: Dacă doriţi un alt
efect pentru buton, puteţi
schimba valorile după plac.

Pasul 5. Selectaţi acum Contour şi
folosiţi acest contur:

Pasul 6. Selectaţi Satin şi introduceţi
aceste setări:
Asta va ajuta la simularea reflecţiei de
lumină.
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Pasul 7. Iar acum selectaţi Color Overlay, selectaţi culoarea albă şi o opacitate
de 50%.

Pasul 8. Acum butonul este complet. Doar textul
mai lipseşte.
Puteţi schimba aparenţa butonului prin accesarea
submeniului Texture.

Variaţii. O mulţime de efecte noi pot fi create prin această metodă prin
experimentare. Iar prin schimbarea culorii în pasul 7. se pot obţine efecte de
bronz sau aur.

4.16 – Cum se… Simulează un “Energy Nova” ?
Pasul 1. Creaţi un document de orice
dimensiune (800x600 este un bun început) şi
selectaţi Filter > Render > Clouds.
Aveţi grijă ca Alb şi negru să fie culorile
active.
La sfârşit veţi obţine o textură noroasă.
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Pasul 2. Aplicaţi filtrul Filter > Pixellate > Mezzotint. Din căsuţa Type
selectaţi Short Strokes şi apăsaţi OK. După un timp de procesare veţi obţine
ceva asemănător imaginii.

Pasul 3. Acessaţi Filter > Blur >

Motion Blur şi

folosiţi următoarele setări:
Amount: 100
Blur Method: Zoom
Quality: Best

Apăsaţi Ctrl+F pentru a reproduce efectul. După asta veţi obţine ceva
asemănăător imaginii.
După asta duplicaţi acest strat (care
ar trebui să fie singurl)
Pasul 4. Selctaţi primul strat (cel pe care l-aţi duplicat) şi
accesaţi
Filter > Distort > Twirl şi setaţi un ungi de +120. Veţi
obţine ceva asemănător imaginii.

Pasul 5. Acum selectaţi Stratul duplicat şi
aplicaţi acelaşi efect, doar cu un unghi de -180.
După aceea schimbaţi Blending Mode al
acestui strat la Lighten. Veţi obţine ceva
asemănător imaginii alăturate.
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Pasul 6. Pentru a
Image > Adjustments
folosiţi aceste setări:

adăuga culoare, selectaţi
> Hue/Saturation şi

Hue: 0
Această setare se poate
modifica pentru a
obţine şi alte culori.
Lightness: 0
Colorize: Bifa

Saturation: +25 –

Pasul 7. Acum pentru a
adăuga şi a doua culoare, selectaţi stratul de bază şi repetaţi pasul 6. cu aceste
setări:
Hue: +202
Saturation: +63
Lightness: 0
Colorize: Bifat

Pasul 8. Pentru un retuş
final, îmbinaţi cele două
straturi prin Layer >
Merge visible. După aceea
selectaţi Filter > Sharpen
> Unsharp Mask şi
folosiţi aceste setări:
Amount: 100%
Radius: 0.5px
Threshold: 0
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Opţional 9. Tot ce mai
trebuie făcut acum este să
folosim unealta Crop să
îndepărtăm marginile
pixelate.

Rezultatul final
este acesta:

4.17 – Cum se… crează un buton de gel?
Pasul 1. Creaţi un fişier nou de 200x100 pixeli. Creaţi un strat nou şi folosind
unealta de selecţie pătrată sau rotundă creaţi un pătrat şi umpleţi-l cu un albastru
deschis (#8CB1D1).

Pasul 2. Cu acest strat selectat accesaţi
Blending Options > Gradient Overlay.
Şi folosiţi aceste setări:

Pasul 3. Acum selectaţi Stroke şi
folosiţi aceste setări:
Culoarea va fi un albastru mai
închis(#90A7C7)Aceasta va
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adăuga un contur plăcut butonului.

Pasul 4. Intraţi pe Inner Shadow
şi folosiţi aceste setări:
Vor da butonului o reflecţie albă.

Pasul 5. Schimbaţi pe Inner
Glow şi folosiţi aceste setări:
Vor da imaginii un aspect
pseudo-3D.

Pasul 6. Secţiunea Drop
Shadow este un element foarte
important şi dă un aspect
profesional orcărui buton dacă
este folosit cum trebuie. Folosiţi
aceste setări:
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Pasul 7. Dacă nu au fost probleme, ar trebui să obţineţi
ceva asemănător imaginii.

Variaţii. Desigur, această metodă nu este folositoare doar
pentru butoane, ci pentru aproape orice (cu nişte mici
modificări setărilor).

4.18 – Cum se… simulează flăcări?
Pasul 1. Deschideţi imaginea pe care doriţi să
adăugaţi flăcări. Eu o voi folosi pe aceasta:
Pasul 2. Creaţi un nou strat deasupra şi
numiţi-l Flăcări. După aceea, folosind brush
tool cu o dimensiune adecvată şi hardness
setat la 0%, pictaţi în alb personajul
Nu perdeţi timpul desenând meticulos tot
caracterul.

Pasul 3. Pentru a defini flăcările, selectaţi
unealta Smudge, selectaţi Oil Medium wet
flow ca model(Brush), setaţi puterea la
75%, şi pictaţi forma flăcărilor. După
câteva încercări, sau din prima, veţi obţine
o imagine cu flăcări albe.
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Pasul 4. Selectaţi Layer > New Adjustment Layer
> Color Balance, introduceţi un nume pentru stratul
nou şi apăsaţi OK.
Din fereastra care apare, selectaţi Highlights, setaţi opţiunea Red la maxim
şi Yellow unpic spre stânga. Acum
selectaţi MidTones şi repetaţi procedura,
doar câ de data asta setaţi Yellow la minim. La fel şi pentru Shadows.

Pasul 5. Dar asta va face toată imaginea mai roşie. Pentru a combate acest efect
secundar, apăsaţi Ctrl şi daţi click pe imaginea stratului. Va apărea o selecţie cu
acel strat. Acum apăsaţi Ctrl+Shift+I pentu a inversa selecţia şi apăsaţi
DELETE. Dar fiţi atenţi ca stratul Color Balance să fie selectat când ştergeţi
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