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Terävyys pääkohteeseen
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Iiris-sumennus sumentaa soikion
muotoisen alueen,
jonka kokoa
voi muuttaa.
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Kuten tiedämme, on kolme peruskeinoa sumentaa
valokuvan tausta: suuri himmenninaukko, pitkä
polttoväli ja lyhyt välimatka kuvattavaan kohteeseen. Tätä kurssikuvaa otettaessa on ollut päinvastainen tilanne – kuvaaja on käyttänyt 28-millistä laajakulmaa ja runsaan valon vuoksi pientä
aukkoa sekä ollut melko etäällä kuvattavista, joten
koko kuva on terävä. Niinpä kuvan levoton tausta
näkyy selvästi sekä vie huomiota etualan naisilta –
ja samalla tunnelmaa koko kuvasta. Antakaamme
siis Iiris-sumennuksen, yhden Photoshopin uudehkoista toiminnoista, tulla apuun. Kyseessä on
ellipsi, jonka ulkopuolelle jäävät alueet sumentuvat mutta sisäpuolella olevat alueet jäävät teräviksi. Soikion kokoa, muotoa ja sijaintia voidaan
säädellä, samoin sumennuksen voimakkuutta. Iiris-sumennus syntyy suhteellisen nopeasti, ja säätömahdollisuuksia on runsaasti. Jos tätä toimintoa
ei löydy Suodinvalikosta tai Sumennusgalleriasta,
täytyy vanha Photoshop päivittää uusimmaksi CCversioksi, joka tulee sanoista Creative Cloud.
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PHOTOSH

Käytämme nyt VAIHTOEHTOISTA JA HAUSKAA TAPAA HÄIVYTTÄÄ
LEVOTON TAUSTA kuvasta. Tähän sopii Photoshopin fiksu toiminto
Iiris-sumennus, jossa on useita hienosäätömahdollisuuksia.
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Valitse Suodin, Sumennusgalleria ja Iiriksen sumennus... 1 . Vie osoitin soikion
keskipisteeseen ja siirrä se punapaitaisen
naisen ylemmälle polvelle 2 . Siirrä soikion
alareunassa olevaa muokkauspistettä niin,
että se on aivan kuvan alareunassa 3 . Nyt
on kaikki soikion ulkopuolella epäterävää.

Terävien ja epäterävien alueiden rajat määritetään neljällä valkoisella pisteellä, jotka
löytyvät soikion reunojen ja keskipisteen
välistä. Siirrä niistä ylin 1 rantatuolin
ylänurkkaan. Napsauta sitten juuri ja juuri
ellipsikuvion ulkopuolelle jäävän naisen
selkää 2 . Kuvaan ilmestyy ympyräkuvio.
Sovita naisen ympärille muodostuva epäterävyys samalla tavalla kuten edellä.
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Lisää sumennusta antamalla Sumennusliukusäätimen 1 arvoksi 25 px. Paina OK
2 . Seisovan naisen taustalla on teräväksi
jääneitä kohtia, jotka sumennetaan käsin.
Valitse Sumennus-työkalu 3 ja pehmeä
sivellin. Anna arvoiksi Koko 4 100 px ja
Voimakkuus 5 100 %. Maalaa naisen
vierestä 6 terävyyttä pois. Tämä vaihe
vaatii tarkkuutta ja kärsivällisyyttä.

TOIMII MYÖS PHOTOSHOP CS6:SSA
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