Ha megnézel egy magazint, ahol gyanúsan másképp néz ki a címlapon valamelyik celeb,
mint egyébként, és ez a változás nem csak a ráncaira vonatkozik, hanem a kilóinak a
lefaragására is, akkor biztos, hogy alkalmazták a Liquify eszközt, melyet a Filterek (Szűrők)
között találsz. Itt végül is a pixeleket tudjuk össze-vissza toszigálni, jól szabályozható
beállítások segítségével, így aztán a lehetőségek koránt sem érnek véget a hirtelen és tuti
fogyókúrával, egyéb kreatív dolgokra is lehet használni, akár díszítésre is. Nézzük sorba a
legfontosabb eszközöket. Egy hóember lesz a modellünk, ő talán nem sértődik meg:)

Baloldalt, fentről lefele.
Forward Warp Tool (Előre hajlítás eszköz) Ahogy a neve is mutatja, előre irányban mozgatja
el a pixeleket. Ha közben nyomva tartjuk a Shift-et, a torzítás egyenes irányban történik.

Reconstruct Tool (Visszaépítés eszköz) Ezt gondolom, magyarázni sem kell:)
Twirl Clockwise tool (Bal csavaros örvény) Hogy ez magyarul miért bal, az sajnos nem
értem. Ha mégis balra szeretnénk, akkor közben nyomjuk le az Alt billentyűt.
Pucker tool (Távolító eszköz) Összehúzza a pixeleket az ecset központja felé.
Bloat tool (Felfújás eszköz) Ez pont fordítva működik.
Push Left tool (A ecsetet egyenesen felfele mozgatva a képpontos balra mozdulnak, ha lefele
mozdítjuk az ecsetet, akkor meg jobbra. De ha felfele mozgatjuk, és közben nyomva tartjuk
az Alt-ot, akkor is balra mozdít. Ha valami körül körbemozgatjuk jobbra, akkor nő a mérete,
ha balra, akkor csökken. Leírva lehet, hogy ez kicsit bonyolultnak tűnik, de ki kell próbálni, és
minden megvilágosodik.
Nem szeretném túlbonyolítani, ennyi biztosan elég lesz az ismerkedéshez. A jobb oldalon az
ecset beállításokat találjuk, ami biztosan semmi meglepetést nem okoz. A Restore-ral minden
visszaáll az eredetire.
Mirror tool (Tükrözés eszköz) Pixelek tükrözése az ecsetterületre. Ez biztos nagyon klassz
lehetőség, nekem még jól nem sikerült használnom:)
Turbulence tool (Kavargás eszköz) Ez egyenletesen kavarja a képpontokat, kiváló scrapbook
eszköz, lehet vele hullámokat, felhőket, füstöt meg hasonlókat kreálni.
Freeze Mask Tool (Fagyasztás eszköz) Nagyon hasznos dolog, ezzel jelölhetjük ki azokat a
területeket, amit sértetlenül szeretnénk hagyni.
Thaw Mask tool (Felolvasztás eszközt) Mi más lehetne, mint az előző hatásának a
“visszacsinálása”
A két legalsót, gondolom, nem kell magyaráznom. Egy kis videóban is megnézheted, hogy mi
történik a ﬁlter használatakor.

Szegény hóember eléggé rémesen néz ki a bemutató után, de hidd el, ennél értelmesebb
dolgokat is ki lehet találni:)

További hasonló bejegyzések

Cewe365 havi összesítő

Hogy csinálok fotókönyvet 4.

Photoshop – Info Panel

Camera Raw Adjustment Brush

HDR – mert egyszerű

Fekete-fehér

Régi fotók restaurálása

