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 روتوش عکس در فتوشاپ Photoshop 

 
 

ضوب هی تَاًیذ خطَط آرایص را تویس کٌیذ ٍ رضتِ ّبی ریس ٍ درضت  هتَ را فت       Clone Stamp با ابزار

 .درصذ تٌظین کٌیذ ٍ ضرٍع ثِ رٍتَش ػکس خَد کٌیذ ۰۲را ثِ  Clone Stamp اثسار opacity .کٌیذ

 
استتفبدُ کٌیتذ. اگتر هتی      Clone Stamp بززار ثرای ثرداضتي چیي ٍ چرٍک ّبی پَس  ّن سؼی کٌیذ از ا

 .را کبّص دّیذ opacity خَاّیذ ػکستبى طجیؼی ثِ ًظر ثرسذ
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اگر ضوب از ًحَُ رٍتَش ػکستبى راضی ًیستیذ هی تَاًیذ الیِ را ف   کٌیذ یب ثرخی از ٍیرایص ّتب را کٌست    

 کٌیذ. 

رتوش عکس های خزود در   تکٌیک جذاسبزی فراًس یکی دیگر از رٍش ّبیی اس  کِ ضوب هی تَاًیذ ثترای 

بّذُ است  ّتر دٍ الیتِ را    استفبدُ کٌیذ. هطوي ضَیذ الیِ ثک گراًذ ٍ الیِ رٍتتَش ضتوب ببثت  هطت     فتوشاپ

 Layer > Merge هستیر   Layersرا اًتخبة کردُ ایتذ از هٌتَی پٌت     Alt اًتخبة کٌیذ ٍ در فبلی کِ کلیذ

Visible را طی کٌیذ ایي کبر ثبػث ادغبم الیِ ّبی ضوب هی ضَد. 

 ِ ِ  ٍ کپتی ٍستر را   High Frequency از الیِ ادغبهی جذیذ دٍ کپی ثگیریذ، ثرچست ثبالتریي را ثت  Low ثت

Frequency ِتغییر دّیذ. الی High Frequency  ِ را اًتختبة   Low Frequency را غیرفؼبل کٌیذ ٍ الیت

را  Gaussian Blur ثرٍیتذ ٍ فیلتتر   Filter > Blur کٌیذ. ایي الیِ ضبه  توبم اطالػبت رًگی اس . ثِ هستیر 

 .کٌیذ blur ر  هی ضَددرصذ ثرط ۰۲۲فؼبل کٌیذ. الیِ را تب زهبًی کِ هطکالت پَس  ثِ صَرت 

 
ثرٍیتذ ٍ تٌظیوتبتی کتِ در     Image > Apply Image را اًتخبة کٌیذ ٍ ثِ هستیر  High Frequency الیِ

 .تغییر دّیذ Linear Light را ثِ blending تصَیر زیر هطبّذُ هی کٌیذ را اػوبل کٌیذ. بسو 
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ادغبهی را از ٍسر ثِ ثتبال اًتقتبل دّیتذ       یک الیِ جذیذ ایجبد کٌیذ ٍ الیِ Low Frequency در ثبالی الیِ

الیِ ادغبهی را غیرفؼبل کٌیذ ٍ الیتِ بجلتی را فؼتبل کٌیتذ. رٍی الیتِ ختبلی        .(High Frequency ثبالی الیِ

ٍ  ۲۲یب  hardness  ،۰۲ را اًتخبة کٌیذ. از یک بلن کِ دارای Clone Stamp کلیک کٌیذ ٍ اثسار  درصتذی 

opacity ،۰۲  استفبدُ کٌیذدرصذ اس   ۰۲تب. 

 س  ضذُ اس . ًبفیِ ًوًَِ گیری را اًتخبة کٌیذ ٍ ثب اثتسار  Current & Below هطوئي ضَیذ اثسار ضوب ثِ

Clone Stamp ِکٌیذ. ضوب هی تَاًیذ الیِ روتوش عکس کبر کٌیذ ٍ ضرٍع ث Merged layer    را ثتِ ثتبال

جسئیبت استفبدُ کٌیذ. ّویي طَر کِ در فتبل  اًتقبل دّیذ ٍ از فؼبل کردى ٍ غیرفؼبل کردى آى ثرای هطبّذُ 

کبر ّستیذ ثِ تغییر سبیِ رٍی صَرت ٍ خطَط طجیؼی تَجِ داضتِ ثبضیذ. ّوچٌیي هرابت ثبضیذ تغییتری در  

 .رًگ طجیؼی پَس  ایجبد ًکٌیذ

ثرٍیذ. ایي الیِ ضبه  توبم تکستچرّب اس . ضوب هتی   High Frequency ٍبتی کِ از کبر راضی ضذیذ ثِ الیِ

استتفبدُ هتی    Clone Stamp در ایي الیِ استفبدُ کٌیذ. اگر از اثسار Patch یب Clone Stamp تَاًیذ از اثسار

درصذ تٌظتین کٌیتذ. یتک ًبفیتِ دارای      ۰۲را ثِ  soften درصذ ٍ ۰۲۲تب  ۰۲را ثِ  opacity کٌیذ ضوب ثبیذ

 کٌیذ ٍ کت  الیتِ را هبستک کٌیتذ     را کپی High Frequency تکستچر را ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة کٌیذ. الیِ

(Alt  ٌرا ًگِ داریذ ٍ از پ Layers ٌِگسی Add a Mask    َهبسک را اًتخبة کٌیتذ ٍ از بلوت .)را اًتخبة کٌیذ

 .ثرای ثرجستِ کردى چطن ّب، لت ّب، جَاّرات ٍ هَّب استفبدُ کٌیذ
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ضذُ جذیذ ثرای جذاسبزی فرکبًس ایجبد کٌیذ، الیتِ جذیتذ    Stamp یک الیِثب آهَزش رٍتَش ػکس صَرت 

ضؼبع هَرد ًیتبز   radius کبدر در ثرٍیذ.  Blur > Gaussian Blur ثِ هسیر Filter هٌَیرا اًتخبة کٌیذ از 

 .خَد را اًتخبة کٌیذ

 
 Other ثرگردیذ ٍ Filter کلیک کٌیذ ٍ ثِ هٌَی Cancel اگر ایي فیلتر را ثرای خَد ًبهٌبست هی داًیذ رٍی

> High Pass را اًتخبة کٌیذ. در کبدر High Pass ر خَد را اًتخبة کٌیتذ ٍ فیلتتر را اػوتبل    ضؼبع هَرد ًظ



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 .کٌیذ

 
را اػوبل کٌیذ. ایي ثبر ضتؼبع   Gaussian Blur ثرگردیذ ٍ فیلتر Filter دٍثبرُ ثِ هٌَی  High Pass در الیِ

دارای ضؼبع  High Pass را یک سَم ضؼبػی کِ در هرفلِ بج  استفبدُ کردیذ ٍارد کٌیذ. ثرای هثبل اگر فیلتر

کٌیتذ.   invert را High Pass پیکس  را ٍارد کٌیذ. ثؼذ الیِ ۳ضؼبع  Gaussian Blur رایپیکس  اس  ث ۹

را  blending را اًتخبة کٌیذ ٍ گسیٌِ Adjustments > Invert گسیٌِ ّبی Image ثرای ایي کبر از هٌَی

 .درصذ تغییر دّیذ ۲۲تب  ۰۲را ثِ  opacity تغییر دّیذ ٍ Linear Light ثِ

ِ  Layers را ًگِ داریذ ٍ از پٌ  Alt ک کٌیذ، ثرای اًجبم ایي کبر کلیذک  الیِ را هبس را  Add a Mask گسیٌت

درصذ تٌظین کٌیتذ   ۲۲بلوَ را ثِ  opacity اًتخبة کٌیذ. یک بلوَی ًرم کَچک تب هتَسر را اًتخبة کٌیذ ٍ

 .ٍ ضرٍع ثِ رًگ زدى پَس  کٌیذ. ًقبطی هبًٌذ چطن، ثیٌی، هَ ٍ لت ّب را رًگ ًکٌیذ
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صر  ًظر از ایٌکِ کذاهیک از رٍش ّبی ثبال را استفبدُ کردُ ایذ کبر رٍتَش ػکس خَد را ثِ صتَرت زیتر ثتِ    

 :اػوبل کٌیذ Hue Adjustment پبیبى ثجریذ. ایي تٌظیوبت را ثِ الیِ

ختبة  ثرستذ. رًتگ زرد را اًت   ۳تب + ۰رًگ برهس را اًتخبة کٌیذ ٍ ثِ سو  راس  ثکطیذ تب زهبًی کِ هقذار ثِ +

ٍ   Master .را کن کٌیذ تب رًگ پَست  طجیؼتی تتر ثتِ ًظتر ثرستذ       Saturation کٌیذ ٍ  را اًتختبة کٌیتذ 

Saturation  هی رسیذ ۰-ٍ  ۰-را کوی کن کٌیذ تب ثِ هقذاری ثیي. 
 

 

 

 تمرین:

 رٍتَش کردُ ثرای جلذ هجلِ تخصصی ٌّری اجرا ضَدیک تصَیراز پرترُ ضخصی خَد را  
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