
do 5 klikov vo Photoshope

ODSTRÁNIŤ
AKÝKOĽVEK OBJEKT
Z FOTKY 

Ako
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Akú hodnotu vám odovzdá
táto príručka:

Vyretušovať alebo niečo odstrániť
z fotky je veľmi jednoduché a trvá
to len niekoľko minút alebo
sekúnd.

03
Vďaka tejto príručke spoznáte
3 spôsoby, ako odstrániť
akýkoľvek objekt z fotky. Každý
z nich je unikátny a používa sa
pri iných situáciach.

02
Dokážete odstrániť objekt z
akejkoľvek fotky tak ako
profesionál - zásah nebude
viditeľný.

04
Súčasťou každého nástroja je
vysvetlenie pri akých situáciach
môžeme požívať tento nástroj a kde
sa neodporúča použiť tento nástroj
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Musíme pochopiť čo je nedeštruktívna úprava

EŠTE PRED TÝM AKO
ZAČNEME...

keď upravujeme či retušujeme fotografiu a máme prístup k originálnej fotke. Vieme plne pracovať

s uvedenou zmenou, znižiť intenzitu úpravy, prípadne úplne zrušiť úpravu.

 

Ak by sme vkladali zmeny priamo do fotografie, nie sme schopný ďalej pracovať s tou úpravou.

NEDEŠTRUKTÍVNA  ÚPRAVA  JE  PROCES . . .

PRETO
SA BUDEME CHCIEŤ NAUČIŤ VŽDY VYTVORIŤ NOVÚ
VRSTVU A ZMENY VKLADAŤ DO TEJ NOVEJ VRSTVY.
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Nástroj č. 1

Tento nástroj funguje tak, že označíme plochu, ktorú chceme

odstrániť. Pixely ktoré sa nachádzajú v blízkosti označenej oblasti

automaticky nahradia vnútro označenej oblasti a tak sa nahradí

obsah.

Tento nástroj zvládne používať úplný začiatočník.

SPOT  HEALING  BRUSH  TOOL  /  BODOVÝ  RETUŠOVACÍ  ŠTETEC

Tento nástroj nefunguje spoľahlivo pri väčších objektoch alebo pri

zložitejšom pozadí.

NA  ČO  S I  DAŤ  POZOR :

Tento nástroj vieme použiť pri drobných veciach, ktoré chceme

odstrániť. Nástroj bude fungovať aj pri väčšej veci, ale pozadie

nesmie byť zložitejšie. Môžu to byť nejaká voda, pôda, obloha...

KEDY  VIEME  POUŽIŤ  TENTO  NÁSTROJ :

Zložitosť:
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Ako sa používa tento nástroj?
Najprv vytvoríme novú vrstvu, aby sme pracovali nedeštruktívne.

KROK  Č .  1 :

Zvolíme nástroj Spot healing brush tool a v hornom paneli zaškrtneme

možnosť "Sample all layers". Vďaka tomuto sme schopný vložiť všetky

zmeny do novej vrstvy.

KROK  Č .  2 :

Prispôsobíme plochu retušovacieho štetca podľa

obrázku. Túto možnosť nájdeme v hornom paneli.

 

Plocha nesmie byť väčšia ako objekt, ktorý chceme

odstrániť. Ak by bola plocha zbytočne veľká, retušovaná

oblasť by nevyzerala potom dobre.

 

Potom už len stačí so štetcom označiť čo sa má

odstrániť. Označená oblasť stmavne (vďaka označenej

oblasti je možné nahradiť obsah podľa okolitých farieb).

 

Tento proces opakujeme na všetky objekty, ktoré chceme

odstrániť.
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Nástroj č. 2

Tento nástroj funguje podobne ako bodový retušovací štetec, ale

musíme označiť "zdravú" oblasť, ktorú chceme vložiť na retušované

miesto. Po označení oblasti začneme kresliť na miesto, ktoré chceme

odstrániť. Na tom mieste sa začne vkladať vopred označený obsah a

začne sa prispôsobovať farba, aby bol výsledok čo najpresvedčivejší.

Tento nástroj je stredne pokročilý.

HEALING  BRUSH  TOOL  /  RETUŠOVACÍ  (UZDRAVOVACÍ )  ŠTETEC

Tento nástroj rozmaže okraje pri kreslení. Z toho dôvodu tento

nástroj nepoužijeme pri kopírovaní presnej štruktúry (keď chceme

skopírovať nejaký objekt a vložiť ho na iné miesto)

NA  ČO  S I  DAŤ  POZOR :

Tento nástroj použijeme na rôzne fotografie, kde sa prelína viacero

farieb, napr.: obloha, zem, asfalt, voda, oblaky alebo jednoducho

akýkoľvek objekt kde je farebný prechod.

KEDY  VIEME  POUŽIŤ  TENTO  NÁSTROJ :

Zložitosť:
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Ako sa používa tento nástroj?
Najprv vytvoríme novú vrstvu, aby sme pracovali nedeštruktívne.

KROK  Č .  1 :

Zvolíme nástroj Healing brush tool (Uzdravovací štetec) a v hornom paneli zvolíme možnosť Sample: Current & Bellow. Vďaka

tomuto sme schopný vložiť všetky zmeny do novej vrstvy.

KROK  Č .  2 :

Prispôsobíme plochu retušovacieho štetca podľa predošlého situácie.

 

Musíme označiť "zdravú" oblasť, ktorú nanesieme na retušovanú oblasť.

Nanesieme to tým, keď držíme klávesu Alt a klikneme na miesto, ktoré chceme

naniesť.

 

Po označení už len štetcom prekreslíme oblasť. ktorú chceme odstrániť.

Všímajme si, ako sa retušovaná oblasť rozmaže. Čím dlhšie kreslíte na danom
mieste, tým lepšie vyzerá výsledok.
 

Pri kreslení si dávajme pozor na terčík, ktorý nám ukazuje, ktorá oblasť sa

vkladá pri kreslení. Vkladáme len "zdravú oblasť", kde sa nenachádzajú žiadne

znaky ani iné objekty.

 

Tento proces opakujeme na všetky objekty, ktoré chceme odstrániť.
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Nástroj č. 3

Tento nástroj funguje podobne ako Healing brush (retušovací

štetec) ale s rozdielom že nerozmaže označenú oblasť na vkladanú

oblasť. Jednoducho - len skopíruje to čo mu označíme. Nič

neprispôsobuje, čiže nedochádza k prelínaniu farieb.

 

Tento nástroj je najlepší zo všetkých troch, ale je dôležité ho dobre

ovládať. Vďaka nemu vieme čokoľvek odstrániť - musíme vedieť ale

čo robíme :)

CLONE  STAMP  TOOL  /  RAZÍTKO

Tento nástroj presne skopíruje oblasť, ktorú označíme. Preto si

musíme dávať pozor, či vložená oblasť sedí po farebnej stránke (či

to nie je tmavšie alebo svetlejšie).

NA  ČO  S I  DAŤ  POZOR :

Tento nástroj fantasticky funguje pri akýkoľvek vzoroch - textil,

oblaky, zem, asfalt, skaly, voda, nábytok...

KEDY  VIEME  POUŽIŤ  TENTO  NÁSTROJ :

Zložitosť:
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Ako sa používa tento nástroj?
Najprv vytvoríme novú vrstvu, aby sme pracovali nedeštruktívne.

KROK  Č .  1 :

KROK  Č .  2 :

Zvolíme nástroj Clone stamp tool (razítko) a v hornom paneli zvolíme možnosť Sample: Current & Bellow. Vďaka tomuto sme

schopný vložiť všetky zmeny do novej vrstvy.

Prispôsobíme plochu retušovacieho štetca podľa prvej situácie.

 

Musíme označiť "zdravú" oblasť, ktorú nanesieme na retušovanú oblasť.

Nanesieme to tým, keď držíme klávesu Alt a klikneme na miesto, ktoré

chceme naniesť.

 

Po označení už len štetcom prekreslíme oblasť. ktorú chceme

odstrániť. Pri kreslení si dávajme pozor na terčík, ktorý nám ukazuje,

ktorá oblasť sa vkladá pri kreslení. Vkladáme len "zdravú oblasť", kde sa

nenachádzajú žiadne znaky ani iné objekty.

 

Tento proces opakujeme na všetky objekty, ktoré chceme odstrániť.

 

Dôležitá informácia: Všetky tieto retušovacie nástroje môžeme

navzájom kombinovať.
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Noo a to je všetko
Ďakujem za pozornosť a verím, že bolo všetko zrozumiteľné a máte jasno v tejto problematike.

 
Keď vás zaujíma práca s Photoshopom, tvorba grafiky, úprava fotiek, retušovanie alebo tvorba

fotomontáže, sledujte:

MAR EK  CHRENK O

zakladate ľ  Photoshop Academy

Facebook stránku
Photoshop Academy -

Staň sa majstrom grafiky

YouTube kanál
Photoshop Academy

Webovú stránku
www.phac.sk


