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Kuna tegemist on kiirõppe õppevahendiga, siis pidage
silmas kahte asjaolu:
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Esiteks, selle õppevahendi järgi te saate pilte töödelda kohe,
enne kui midagi õpiksite.
Teiseks, vastupidi pedagoogid-konservatiivid parastavad,
sest te jääte konspektist sõltuvaks seni, kuni te ei ole piisavalt
aega kulutanud töövõtete meeldejätmiseks ja toimuva
mõistmiseks.
Täielikuks omandamiseks kulub aega, erinevatel inimestel
erinevalt, vahe on isegi kuni viis korda.
Seda õppevahendit kasutage juhendina. Loodan, et see
juhend tuleb täis teiepoolseid ridadevahelisi märkmeid, mis
teevad selle veelgi sobivamaks, isikupärasemaks teie jaoks.
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Potoshop, nagu iga teine arvutiprogramm, pakub küllaga erinevaid
võimalusi ühe ja sama eesmärgi saavutamiseks. Võib kindlalt väita,
et suur osa sellest, mida menüüs ja kuvaril näete, on pehmelt öeldes

Vajutage klahvile

+J tekib uus KIHT millel saab teha
muudatusi.

Ctrl
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KONTRASTSUS käsuga Levels

üleliigne. Kui te just kosmoselaeva disainima ei hakka ja piirdute
Kui foto on kuvaril ja olete kihil Layer 1, siis saate proovida
fotode muutmisega, siis piisab vast ühest kümnendikust, mida
muuta kontrastsust.
programm pakub. Õppida arvuti kasutamist selleks kirjutatud

1. Vajutage menüüs Image

Adjustments

Levels...

paksudest “piiblitest” on ajakulu ja tulemuste osas viljatu. Nende
2. Levels aknas 1) liigutage liugureid või
autorid müüvad rohkem lehekülgi kui sisu; saadud tulemus jääb
2) vajutage musta

pipetiga pildi kõige

õpetamise kunstist kaugele.
tumedamale kohale ja heleda

pipetiga heledale alale või

Lugege tagakaane teksti ja tutvuge kuvaripildiga lk.10-11ning
3) proovige Auto´t
alustame kohe.
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3. Jälgige muudatusi Preview vahendusel ja jääge

Avage pilt, mida tahate muuta ja tehke sellest KOOPIA-dublikaat.
Vajutage Image

Dublicate...

parima tulemuse juurde; lõpetage OK
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OK nii saate pildi koopia

KONTRASTSUSe muutmine käsuga Curves
Pildi töötlusi tehakse kihtidel, et hiljem oleks võimalik veel midagi
1.Vajutage

Ctrl

+J et saada uus kiht, millel teha muudatusi.

muuta. Kihte võib olla kasvõi 10-20, igal oma nimi, olenevalt töö
keerukusest. Kihte on 8 tüüpi ja neid saadakse mitmeti, kuid meie
kasutame peamiselt üht võimalust, s.o. vajutust klahvile

Ctrl

Kihte näeb paletil Layers. Kui Palett´e kuvaril ei ole, siis
vajutage Window

Workspace

Reset Palette Locations.

Algkihil Backround ärge kunagi midagi tehke, seda tuleb kui
originaali, “kuldlehte” hoolikalt hoida.
2

ja J

2. Image

Adjustments

Curves...

3. Curves aknas 1) liigutage kursoriga graafikut
2) vajutage
alale ja tumeda pipetiga

valge pipetiga pildi valgele
kõige tumedamale kohale

3) vajutage Auto
4. Lõpetage parima tulemusega, vajutades OK
3

3

Kui vajutada tööriista ikooni väikesele kolmnurgale, siis avanevad
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veel mõned peidus olevad tööriistad. Kui aga viivuks peatada kursor
Pildi MÄRGISTAMISEKS vajutage Select

All

mõnel ikoonil, siis ilmub lipik selle nimetusega.
märgistusest vabanemiseks Select

Deselect

Pildi osa märgistamiseks on 8 tööriista, sagedamini kasutatakse 5.
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Rectangular ja Elliptical
Lasso ja Polygonal
Magic Wand on samuti
Kui pildil on
1. Märgistage

STAD
TÖÖRII
E
IS
TAM
MÄRGIS

VALGUSLAIGUD
Lasso´ga muutmist vajav ala.
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OMADUSTERIBAL saab muuta tööriistade omadusi.

olek

tööriist

läbipaistvus

“pehmus”

läbimõõt

2. Rakendage mõlemaid Levels ja Curves vahendeid,
nagu äsja tegite.
Image

Adjustments

Levels...

Image

Adjustments

Curves...

Vajutage

Layer

New

2

Layer...

avaneb aken New Layer
New Layer

3.veel on teie kasutuses.

X

Name: Layer I

KORRIGEERIVAd TÖÖRIISTAD

OK

Use Preview Layer to Create Clipping Mask

Blur on tööriist, mis teeb kujutise ähmasemaks.

Color:

Sharpen on tööriist, mis muudab töödeldava koha teravust.
Mode:

Smudge ajab töödeldava koha laiali.

Cancel

None
Normal

Opacity:

100

%

(No neutral color exsits for Normal mode.)

Dodge teeb kujutise heledamaks.
läbipaistvus
Burn teeb töödeldava koha tumedamaks.
Sponge on värvimiseks ja värvituks tegemiseks.
Mode: Saturate värvib,Desaturate teeb värvituks.
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kattumuse määramine
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kihi nimetuse kirjutamise koht, seda siis, kui kihte
on palju
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PARANDAMISE TÖÖRIISTU on 7, enamkasutatavaid 4.
1

Brush - pintsel sagedamini kasutame pehmet pintslit
läbipaistvusega 20-30%, kuid erineva
läbimõõduga.
Eyedropper - vajutades pipetiga fotol soovitud värvile,
värvub pintsel seda värvi ja saategi sellega
parandusi teha.
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Set fonegraund color
Set beakgraund color. Kui vajutada ruutudel, saab
aknast Color Picker valida värvi.

2
3

Healing Brush
Clone Stamp

4
ne ed

Patch
da
ta võima
3 tööriis

vad kloo

nida

Patch tööriistaga saab lassoga märgistatud ala lapina teise
kohta viia (kui on märgitud Destination).
Kloonida, tähendab võtta fotol mingi keeruka koega koht ja

Portree kunstiline töötlemine Photoshop´is on selle ala meistritekunstnike töö ja töövõtted on nende ametisaladus ning selles
õppevahendis neid ei käsitleta, kui siis põgusalt, selliseid nagu:
rasvavoltide vähendamine ja lihaste lisamine;
rõhutada seksapiilsust;
vähendada tselluliiti;
vähendada vererõhu ja kolesterooli tunnuseid;
parandada väljanägemises und ja mälu;
taastada juuste värv ja neid lisada;
noorendada 10-20 aastat ja seda ilma meditsiinita
Need töövõtted jäägu neile, kes sellega raha teenivad.
Kursuste, iseõppimise ja ka selle õppevahendi abil saab
küll algteadmised, kuid Photoshopi kunstilise külje omandamiseks
sellest kindlasti ei piisa. Tegelikud meistrid tulevad siiski
individuaalõppe korras hea õpetaja käe alt.
Photoshop sisaldab ka saladusi, mida ei õpetata ja ei tohi kasutada.

Foto töötluse põhitegevus on retuðeerimine, mis tähendab naha
struktuuri parandamist, silmade rõhutamist, valgustuse valikut.
Retuðeerimiseks kuluv aeg:
I tasand - kortsud ja iluvead (10-15 min)
II tasand - valgus, vari, maht ja vorm (2-4h)
III tasand - kontrastsuse valik, varjundid ja detailid silmade,
huulte ja näo kontuuride rõhutamiseks.
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laiendada seda mujale. Selleks:
Valige

või

tööriist ja vajutage kohta, mida tahate

KLOONIDA ning hoitke samal ajal all

Alt

MIS VAJAB FOTODEL MUUTMIST

klahv, nihutades

kursorit 1-2 cm edasi.

1. Tähelepanu kõrvale juhtivad detailid.
2. Liiga kontrastsed piirkonnad.

Kloonimine ja lappimine ei pruugi kohe õnnestuda, kuna
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3. Säravläikivad kohad, lohakad riiete voldid.

töökäigus tuleb jälgida tööriistade omadusi ja ikka jälle katsetada.

4. Soengu vead ja ebamugav kehaasend.

Varuge selleks aega ja kannatust. Kui te nende tööriistadega ära

5. Topeltlõug, kehakaalu ja vanusega seonduv.

harjute, on Photoshop vajalikus ulatuses selge.

6. Peamine on silmad, huuled, hambad ja nina.

6

7
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NahaLAPP sünnimärgi katmiseks

KADREERIDA
Mingil ajal tuleb pilt üle
1.

Selleks valige
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Crop - kadreerimise tööriist.

2. Tehke ristkülik ja sikutage seda markeritest

1. Võimalus: Image

Adjustments

Variations...

2. Võimalus: Layers paleti all osas vajutage
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+J käsuga uus kiht.

Patch, piirake ümber koht, mille nahastruktuur

on sarnane sünnimärgi naha kohaga.
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Create new full or

adjustment layer leidke Color Balance ja tehke värvimuudatusi.
3. Võimalus: võtke

Ctrl

2. Valige

Enter

TOONIMINE

1.Tehke

3. Viige “lapp” alla vajutatud vasaku hiireklahviga sünnimärgile ja
vabastage hiireklahv.
Ebaõnnestumist saab tagasi võtta paletil History või kiht
kustutada.

pintsel, muutke see pehmeks ja

Vistriku “ravimine”
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KLOONITUD nahaga

läbipaistvaks Opacity: umbes 20% ning vajutage
1. Tehke

Set fonegraund color, et aknast Color Picker valida värvi.

2.

Selliselt võib teha kevadest sügise.
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VÄRVI MUUDATUSI saab teha mitmeti, kuigi nad

Ctrl

+J käsuga uus kiht.

Healing Brush valmistage ette pehmete äärtega kursor,

mis on veidi suurem kui parandamist vajav iluviga. Reþiimiks tuleb
panna Lighten, et saaks muuta vaid tumedaid piksleid ning oleks
vähem näha Normal reþiim.

on vähem olulised. Siiski proovige neid, mis on

3. Vajutage kohle, mis on kloonimise allikaks. See olgu sarnane

menüü Image Adjustments rippmenüüs.

kohale, mis asendaks vigastatud kohta, hoidke

Katsetage! Neid võib mõnikord vaja minna.

ja nihkuge hiirega veidi edasi.

Image

Adjustmens

Hue/Saturation...

Kloonimist on keerukas kirjeldada, seda tuleb katsetada.

Image

Adjustmens

Brigthness/Contrast...

Image

Adjustmens

Channel Mixer...
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Alt

klahvi all

4. Toksige vistrikule, kui aga parandus muutub liiga silmatorkavaks,
võtke paletis History viimased toimingud tagasi ja tehke uuesti.
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TEHKE ENDALE ISE

EKSAM

Otsige praakpiltide karbist foto, rebige see tükkideks
ja skaneerige need tükid Phtoshop’i kuvarile.
1. Märgistage üks tükkidest
2.Tehke sellele tükile kiht

Magnetic Lasso’ga
+J

Ctrl

3. Vajutage View

Show

Grid

4. Vajutage Edit

Free Transform

5. Pöörake tükk ruudustiku järgi õigeks ja viige kohale.
6.Lõpetage tegevus Enter’i ja Deselect’iga
Foto pange tükkhaaval kokku ja töödelge seda
juba varem tuntud tööriistadega.
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Lihtne KÕHNUMINE
1. Select
2. Edit

All

pilt märgistub.

“ILUKIRURGIA”
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1. Valige

Free Transform ja liigutage markeritest.

3. Enter

Select
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Lasso ja omaduste real Feather: 5 px

2. Ümbritsege nihutatav koht, näiteks osa taljest või muust

Deselect

kehaosast, mida soovite muuta Lasso’ga ja tehke uus kiht Ctrl + J
4. Valige tööriist

ALATI 30-ne

Move ja muutke ning nihutage fragmenti.
Clone Stamp

Healing Brush

5. Lõpetage pildi töötlemine

Kortsud näol on soliidsuse ja elutarkuse tunnus, eriti horisontaalsed

rahutuse tunnus, diagonaalsed kortsud viitavad pingele ja
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muretsemisele ning need tuleb kõrvaldada.
1. Valige
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TSELLULIIT

kortsud, näiteks otsaesisel. Vertikaalsed kortsud on erutuse ja

Doge (helendaja) tööriist, Exposure võiks olla 5 -10%

2. “Masseerige” või “tupsutage” kortse kergelt kortsu laiuse kursoriga.

1.Ümbritsege

Polygonal Lasso´ga e.

Lasso´ga ala,

mis tuleb likvideerida või vähendada.
2. Vajutage

Healing Brush

3. Hoidke Alt klahv all

ja vajutage kohal, millise stuktuuriga

kavatsete asendada likvideeritavat kohta.
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Üldine NOORENDAMINE
1. Image

Mode

Grayscale ehk Ctrl + 1 või 2 või 3 ehk

2. Layers paleti all osas vajutage

Create new full or adjustment

layer ja leidke Channel Mixer, märkige Monochrome ning liigutage
“kange”.
Must-valged fotod on klassika ja suhtuge neisse piltidesse

4. Vajutage korduvalt likvideeritaval kohal, kuni muudatus on piisav.
5. Vajutage Select

Deselect

6. Tehke teiste tööriistadega veel väikesi parandusi.
KUSTUTADA saab
1. Edit

Undo, kuid ainult viimati tehtut.
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2. Kustutada saab kihti, vajutades parema klahviga kihi
nimetusele ja siis Delete´ile. Nii kustub kõik, mis kihil on.

lugupidamisega.

3. Võib tagasi minna, vajutades ridadele paletil History
12

13

FOTOTRANSPLATATSIOON
1. Ümbritsege
2.

KOSMEETIKAVÕTTED

Lasso´ga ala, mis tuleb siirdada.

Magic Wand kursoriga vajutage servale mis on liigne,

et muuta lassoga ümbritsevat joont täpsemaks, samas
hoidke

Alt

3. Ctrl + J
4. Valige

klahvi all.
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1. Suurendage silma 200%
2. Tehke koopia ja uus kiht.

3. Võtke valge pintsel, Mode: Normal ja 5-10% läbipaistvust.

Seda tehakse siis, kui on vajadus.

4. Töödelge silmavalgeid pintsliga, mis on silmavalge suurusega.

tehke uus kiht, millel on pildi fragment.

5. Kõrvaldage Eraser´iga (kustutuskumm) see, mis on üle ääre.

Move - teisaldamise tööriist.

6.Tehke uus kiht Ctrl+J

5. Kui sellega vajutada fragmendil, tekkib ristküliku kujutis, mis

7. Töödelge musta pintsliga samamoodi silmi ja kulmusid.

võimaldab fragmenti kohale viia ja igati muuta:
suurendada, vähendada, pöörata,
“kõhnemaks” ja “paksemaks” teha.

8. Jumestage pilti Smudge või Blur tööriistaga.

6. Sama võib esile kutsuda ilma

NB! Soojades silmades on ka veidi punast!

Move´le vajutamata,

kui märgistatud ala puhul valida Edit

Free Transform

7. Märgistuse lõpetamiseks vajutaga Select
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Deselect

8. Selline suur pildi muudatus tuleb tavaliselt lõpetada järgmiste
tööriistade kasutamisega.
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Kehaosade vahetamise II võimalus
1. Eristage pildiosa

Lasso´ga Radius: 1 pixel
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HABEMEAJAMINE
1. Tehke uus kiht.
2. Filter

Nose

3. Edit

Define Pattern

4. Edit

Undo

5.
2. Võtke puhvrisse Edit

Sama tehnika sobib kortsude Vähendamiseks.

Dust & Scratches, Radius: 6 pixels
OK

Healing Brush, märk Pattern ja Aligned ja töödelge

Copy’ga ja Paste´ga viige kohale.
vajalikke kohti.

3. Kohandage kujutist tööriistaga
14

OK

Move.
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LÄIKEKOHAD

SILMADE TÖÖTLEMINE I
1. Tehke nii nagu alati pildi koopia-dublikaat ja uus kiht.
2. Valige

Dodge tööriist, kehtestage Exposure: 5% ja

1. Valige
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Patch ja lülitage sisse Source

2.Ümbritsege läikekoht ja vedage see sobivasse kohta.

Range: Highlights (hele toon).
3. Suurendage silmade piirkonda ja valgendage silmavalgeid.

HAMMASTE VALGENDAMINE

4. Võtke tööriistaga

1. Tehke uus kiht.

Burn erksust tagasi, sättides

30

Exposure: 10% ja Range: Shadows (tume toon).

2. Valgendamist vajavad hambad eristage Lasso’ga

Kui parandused on liiga näha, siis korrake võtteid

3. Image

väiksema läbipaistvusega.

SILMADE TÖÖTLEMINE II
1.
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Brush, Mode: Color, läbipaistvus 70%

2. Töödelge ettevaatlikult silmavalgeid, liialdades võib need

Adjust

Hue/Saturation

ja liigutage liugureid,

valige Yellows ja andke Saturatio´ni väärtuseks näiteks -35

Kui teie käsutuses on Photoshop 6, siis peate läbi ajama ilma
Healing Brush ja

Patch tööriistadeta ja teil tuleb

kergesti muuta ebaloomulikuks.

osavam olla kloonimistööriista

Clone Stamp

3.

kasutamises.

Brush, Shadaur, läbipaistvus 10% ja värvilt valgega

saab silmi veel korrigeerida.

Kuid te ei pea väga kurvastama, sest tööriista

4.

saab asendada Copy ja Paste käskudega.

Dodge abil valgendage vastaspoolt. NB! Silma läiked

Patch

on alati vastastiku tasakaalus.

Photoshop CS ja käesolev Photoshop CS2 erinevad vähe ja

5. Tupsutage silmi

vaevalt, et õppija seda üldse märkab. Neil, kellel Photoshop

Sponge Mode-ga: Saturate, Flow 20%

et need tulnukat ei meenutaks.

on enamvähem selge, ei tee raskusi ka teised rastergraafika
programmid nagu näiteks Corel Photo-Paint.
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FILTRID on vahendid, kus vastava programmi kaudu muudetakse
pilti moodustavaid punkte ehk rastrit, mille tulemusel pilt muutub.

Artistic tähendab kunstipärasust ja selle märksõna all
on 15 väga huvitavat filtrit, näiteks:

Photoshopi filtreid on üle saja ja neis orienteeruda ei ole lihtne.

Cutout teeb kujutise kergelt laiguliseks.
Film Grain tekitab teralisuse.
Neon Grow on neoonvalguse sarnane.
Poster Edges on plakatitaoline.
Smugde Stick sügavalt mahe.

Kui te kavatsete filtreid kasutada, siis tuleb teil luua oma süsteem,
kuidas need meelde jätta ja vajadusel üles leida.
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Mõned huvitavamad filtrid:

Piirjoonte rõhutamine
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Brush Stokes
Crosshatch - ristiviirutus.
Ink Outlines - tuðiga ületehtud.

1.Tehke uus kiht
2. Filter

Other

High Pass, Radius: 2,5 pixels

3. Image

Adjust

Threshold...

4. Filter

Blur

OK

nihutage veidi liugurit

Gaussian Blur, Radius: 1,6 pixels

OK

Skech

OK

Photocopy
Reticulation

ANNAVAD VESIPILDI SARNASUSE

Conte Crayon
Note Paper

5. Kihtide paletis valige reþiim Overlay ja Opacity: 40 - 45%

MEENUTAVAD ERILIST PABERIT
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Blur filtrid muudavad pildi ähmaseks, uhutuks, laialivalguvaks.
Vajutage menüüs Filter

Nosie

Blur ja te leiate rippmenüüst 11 foto

muutmise võimalust.

Craquelure
Mosaic Tiles
Texturize

Sharpen

ERILINE ALUSPIND

Texture

Joonte teravus
Filter

Add Nosie teeb pildi kenalt teraliseks,
Dust &Scratches varjab väikseid defekte,.
Reduce Noise annab sädelust.

Grain on filter, mis teeb foto meeldivalt teraliseks.
Unsharp Mask ja liigutage liugureid.
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Patchwork on filter, mis teeb pildi ruuduliseks
nii, et selle järgi võite oma kallimast vaiba tikkida.
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