Sokszor érintettük a területet, egy pár szóban azért összefoglalnám a lényeget, utána jön a
mai trükk rész:) Ígérem, csak röviden.
A csatornák szürkeárnyalatos képek, melyek az alábbiak tárolására szolgálnak:
Színinformáció: a kép színmódja szerint . Például az RGB-nél vörös – zöld – kék , a
mostanában sokat szerepelt LAB-nál L, a, b, a nyomdák által használt CMYK-nál

cián,

magenta, sárga, fekete.
Alfa-csatornák: A kijelölések szürkeárnyalatos képként történő tárolásásra szolgálnak.
Direktszín-csatornák: Csak hogy tudd, ilyen is van, de nem foglalkozunk vele.
A kép egyes területeinek kijelölésekor a kijelöletlen terület maszkolódik, vagyis azt nem lehet
szerkeszteni. Ha ezeket a kijelöléseket alpha csatornán tároljuk és a képet megfelelő
formátumban mentjük el (pl. psd, tif ) akkor megmarad, és újbóli megnyitáskor is
használható. Ezeket az alfa csatornákat akár másik képre is át tudjuk húzni.
Kijelölésből alfa csatorna úgy készül, hogy kijelölünk egy területet a képen, majd a Channels
palettán alul a négyzetben-kör ikonra kattintunk . ( Save selection as channel)
Remélem, ez nem volt elrémisztően hosszú.
Az alfa csatorna sok jó tulajdonsága közül most az egyiket fogjuk használni. Ha a layer
palettán Ctrl lenyomásával a kisképre kattintunk, akkor az egész kép kijelölődik.
Ha ugyanezt az alfa csatornán tesszük meg, akkor nem ez történik, hanem a világos
területeket jelöli ki, oly módon, hogy a fehéret 100 %-ban, a feketét sehogy , a közben
levőket pedig aszerint, hogy hol is helyezkednek el a fehér és a fekete között. És ez egy
nagyon hasznos dolog!
Ki ne szeretné a scrapbookban a hajtogatott, gyűrt papírokat, régi könyvek struktúráját?
Keress régi levelet, könyvet, scanneld be és ezzel a technikával olyan overlay-t tudsz
készíteni , amit aztán bármely papíron használhatsz. A képen láthatod, hogy a bescennelt

dolgokból hogyan is néz ki az overlay.

Érdemes kipróbálni, mert a technikát nagyon sok mindenre lehet használni.
A videón megmutatom, hogyan készült.

Az én oldalamon felhasználtam Joﬁa Devoe

Romantic Memories készletét, és ezt a két overlayt, amit a galériából le is tölthetsz, de
remélem ki is fogod próbálni.

