ADOBE PHOTOSHOP

EXERCICI 9
Seguim descobrint eines amb el Photoshop. En aquest exercici treballarem amb el
tampó de clonar, una eina que ens és molt pràctica per crear il·lusions o per corregir
defectes en una fotografia. El tampó de clonar, com el seu nom indica, ens permet
clonar una part de la imatge a sobre d’una altra part de la imatge. Segueix els
passos i prova de fer els 3 exemples següents:

1. Descarrega les imatges que trobaràs al costat de l’exercici i descomprimeix-les.
2. Obre la foto paris17.jpg. L’objectiu és duplicar la Torre Eiffel tal com pots veure a
continuació:

3. Per fer-ho, selecciona l’eina Tampó de clonar.
4. Escull un pinzell d’una mida raonable (uns 50px).
5. Amb la tecla ALT premuda fes un clic amb el botó esquerra del ratolí a la base de
la Torre Eiffel just en el seu començament a la part esquerra.
6. Deixa anar la tecla ALT i desplaça el ratolí fins on vulguis començar la nova torre.
Pensa que si hem clicat la part esquerra de la base la nova torre començarà per
la part esquerra de la base. Un cop situat el ratolí, prem el botó esquerra del ratolí
i no el deixis. Ves dibuixant la torre, fixan-te que el Photoshop et posa un punt de
mira en la torre original perquè vegis què és el que estàs clonant en cada
moment. No et passis de la ratlla o es notarà el que has fet.
7. Guarda el resultat final.
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8. Obre la foto paris18.jpg. L’objectiu és duplicar un dels fanals que hi ha a la
vorera. Feu servir la imaginació. Veureu que en aquest cas és més difícil perquè
el fons no és tot uniforme com en el primer exemple i es nota quan us passeu de
la ratlla. Guardeu el resultat final.

9. Obre la foto paris19.jpg. L’objectiu és canviar la fesomia de la ciutat i els seus
edificis. Veuràs que aquí és molt fàcil clonar edificis uns a sobre dels altres ja que
amb tants detalls que té la foto costa de distingir aquest tipus de manipulacions.
Fes-ho al teu aire. Guarda el resultat final.
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