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  در فتوضاپروتوش عکس Photoshop 

How to Use Photoshop to Retouch Skin and Facial Photos 

Retouch  ک لغت فراًسَی است کِ از رٍش ّبی هختلف ثرای دستکبری ػکس استفبدُ هی کٌذ ی روتوشیب

ذ رٍتَش ػکس اجسای صَرت ثررسی ضذُ ٍ هطککتت اتتوکبلی   تب تغییرات هَرد ًظر هب را ایجبد کٌذ. در فرآیٌ

رفغ هی ضَد. رفغ چیي ٍ چرٍک پَست، رٍضي کردى چطن ّب، ثرطرف کردى لکک ّکبی پَسکتی، رفکغ زردی     

دًذاى، ثرطرف کردى سیبّی دٍر چطن، درست کردى خط لت ٍ ثسیبری از هَارد دیگر ّوِ جسء فرآیٌذ رٍتَش 

اسککتفبدُ هککی ضککَد فتَضککبح  روتوووش عکووس افسارّککبیی کککِ جْککتػکککس اککرار هیگیککرد. یکککی از ًککرم  

یک ثرًبهِ ثسیبر اَی است کِ در زهیٌِ ّبی هختلف اػن از رتَش ػکس، طراتی پَستر، ثٌر ٍ  فتوضاپ .است

 . ضَد هی استفبدُ …
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 نحوه روتوش پوست در فتوضاپ

  ُضکوب هکی   هی کٌیذ اگر در ػکس هَرد ًظر خَد لک ّبیی هبًٌذ کک ٍ هک، خبل ٍ غیرُ را هطبّذ ،

را ًگِ داریذ ٍ رٍی یک ًقطکِ تویکس پَسکت کلیکک      Alt استفبدُ کٌیذ. کلیک healing تَاًیذ از اثسار

کٌیذ. ثستِ ثِ اًذازُ لک هی تَاًیذ اٍل از ّوِ اًذازُ الن هَ را تغییر دّیذ ٍ ثؼکذ رٍی ًقکبط لکک دار    

 .ر کٌیذکلیک کٌیذ ٍ ایي کبر را ثرای توبم لک ّب تکرا

 
 
 
 
 
 

 ثرای ایٌکِ زردی دًذاى ّب را از ثیي ثجریذ ثِ اثسارlasso       ًیبز دارین. دًذاى ّب را ثکب ایکي اثکسار اًتخکبة

 را ثکب ّکن فطکبر دّیکذ تکب پٌجکرُ        Ctrl+Uکٌیذ ٍ در یک الیِ جذیذ پیست کٌیکذ ثؼکذ کلیکذ ّکبی    

Hue/Saturation  زرد دًکذاى ّکب از ثکیي     ثبز ضَد. تبال ضرٍع کٌیذ ٍ رًگ را تٌظین کٌیذ تب رًکگ

 .ثرٍد
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 ثرای تویس کردى پَست از اثسار blur استفبدُ کٌیذ ٍ اهب اسوت ّبیی هبًٌذ چطن ٍ هَّب را تبر ًکٌیذ. 
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را  Hue/Saturation ٍ ثؼکذ  Adjustments ثرٍیذ Image را فطبر دّیذ یب ثِ هٌَی Ctrl+U دٍثبرُ کلیذ

 رًگ ّبی غیر طجیؼی پَست از ثیي ثرٍد. ضوب ّوچٌکیي هکی تَاًیکذ   اًتخبة کٌیذ، ثب رًگ ارهس ثبزی کٌیذ تب 

saturation را افسایص دّیذ. 

 
 برای مو، چطم ها، بینی از ابسار Sharpen   استفاده کنید اما بیص از حد از ابسار را به قسوتت

 .های یاد ضده اعتال نکنید
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دُ کٌیذ ایي فیلتر کوک هکی کٌکذ ککِ فکرد     استفب Diffuse ثرٍیذ ٍ از فیلتر Filter>Stylize سپس ثِ هسیر

 .درصذ تٌظین کٌیذ ۰۴تب  ۰۴ظبّری هتین تر داضتِ ثبضذ. فیلتر را اجرا کٌیذ . آى را ثِ 

 
ِ        Layer> Duplicate Layer ثب رفکتي ثکِ هسکیر     از الیکِ کپکی ثگیریکذ ٍ آى را ککبهت خکبلی کٌیکذ. گسیٌک
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blending ِرا ث overlay ست کٌیذ. ثؼذ ثِ هسیر Filter>Blur  ثرٍیذ ٍ فیلتکر GaussianBlur   را اػوکبل

 .کٌیذ

 
 .را اػوبل کٌیذ sharpen ثرٍیذ ٍ فیلتر Filter در آخر ثِ هٌَی
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ٍاترهککبرک رٍی ػکککس در    رٍش اککرار دادى  ۶خککَد هککی تَاًیککذ از     روتوووش عکووس   ثؼککذ از اتوککبم 

 .استفبدُ کٌیذ Photoshop فتَضبح

 رٍتَش چْرُ در فتَضبحًحَُ 

ثرای رتَش ػکس در فتَضبح از الیِ ثک گراًذ ضرٍع کٌیذ ٍ یک الیِ خبلی را ثِ ثبالی آى اضبفِ کٌیکذ. ثکرای   

سَئیچ کٌیذ. ٍاتی  Clone Stamp ٍ Healing Brush ثبیذ ثیي اثسارّبی رتوش عکس در فتوضاپ اًجبم

فؼبل استَ  Sample All Layers ضَیذ کِ گسیٌِ استفبدُ هی کٌیذ هطوئي Healing Brushes کِ از اثسار

ِ  Sample استفبدُ هی کٌیذ هطوئي ضَیذ کِ گسیٌِ Clone Stamp ٍاتی از اثسار  & Current ایي اثسار ثک

Below ست ضذُ است. هیساى hardness  ِدرصذ ست کٌیذ ۵۰یب  ۰۴الن خَد را ث. 

 
یذ خَد زٍم کٌیذ ٍ اًذازُ الن را کوی ثکسر  اًتخکبة   ضرٍع کٌیذ. در الیِ خبلی جذ Healing Brush ثب اثسار

کٌیذ. از ًبتیِ تویسی از پَست ًوًَِ ثرداری کٌیذ، ثب ثبفت پَست ٍ ًبتیِ ای کِ تغییر دادُ هکی ضکَد تَجکِ    

کٌیذ. تب جبیی کِ اهکبى دارد هٌطقِ ًوًَِ ثرداری ضوب ثبیذ هطبثِ ثب هٌطقِ ای ثبضذ ککِ هکی خَاّیکذ تغییکر     

 .طِ سبلن را کلیک کٌیذ الزم ًیست دست خَد را ثِ تبلت رًگ کردى تکبى دّیذدّیذ. فقط ًق
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https://anzalweb.ir/1397/04/07/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-photoshop/
https://anzalweb.ir/1397/04/07/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-photoshop/
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