
Foto tehnoloģijas - 1. kurss 

Izgriešanas instrumenti Adobe Photoshop CC 

Rectangular Marquee Tool (Marķieris) 
Feather - izpludina iezīmētā laukuma malas (vispirms jāieslēdz Feather, un tad lieto 
marķieri)

Style - Normal - brīvi izvēlēta laukuma zīmēšana

	   - Fixed Ratio - fiksētas proporcijas laukums

	   - Fixed Size - fiksēta izmēra laukums 

  - Select and Mask (līdz 2017.g. - Refine Edge) - izmanto sarežģītu, smalku laukumu 
izgriešanai


� 

New Selection - vienkārša iezīmēšana

Add to Selection - iezīmēta apgabala pievienošana (ar Shift un pie kursora parādās plus 
zīme), var pievienot jau iezīmētajam apgabalam, var izveidot atsevišķu iezīmējumu

Subtract from Selection - izgriešana no iezīmētā apgabala (ar Alt)

Intersect with Selection - pārklāšanās, iezīmēsies divu vai vairāku apgabalu kopējā daļa 
(Shift+Alt)


Ja nepieciešams pastāvīgi izmantot kādu no šiem režīmiem, tad labāk aktivizēt 
instrumenta papildus opciju parametru rindā.

Iezīmējumus, sevišķi ja tie sarežģīti vai vairākkārt izmantojami, var saglabāt - Select - 
Save Selection - piešķir nosaukumu. Saglabā kā New Selection, jo iepriekš nav citu 
saglabātu iezīmējumu. Iezīmējums atrodams Channels panelī un tas saucas “alfa kanāls”.


Iezīmēto laukumu var saglabāt kā jaunu slāni Cmd+J


Lai atkal izmantotu saglabāto iezīmējumu - Selection - Load Selection. Var iezīmēto 
apgabalu pielietot arī inversijas režīmā. Apgabalu var pārvietot un transformēt - labā pele - 
Transform Selection. Var transformēt un pagriezt. Parametru rindā var ievadīt precīzus 
parametrus. Pēdējie divi lodziņi - H un V atbild par horizontālo un vertikālo deformāciju. 
Kustināt un rotēt var arī ar klaviatūras bultiņām. Var transformēt dažādos veidos - labā 
pele un izvēlas transformācijas veidu.


Iezīmējuma rāmis:

	 ⁃	 Labā pele - Stroke - 5px un krāsa

	 ⁃	 Location - izvēlas novietojumu: centrā, iekšpusē vai ārpusē

	 ⁃	 Mode - izvēlas pārklājuma režīmu

	 ⁃	 Cmd+D 

Iezīmējuma krāsa:

	 ⁃	 Labā pele - Fill

	 ⁃	 Color - izvēlas krāsu - O.K.

	 ⁃	 Ja Foreground vai Background color, tad ņem vērā krāsas no instrumentu 
paneļa


Modifikācija:




	 ⁃	 Select - Modify - Contract - samazina no visām pusēm par n-pikseļiem

	 ⁃	 Expand - palielina un noapaļo stūrus

	 ⁃	 Smooth - noapaļo stūrus

	 ⁃	 Border - palielina laukumu ap raustīto līniju (var izmantot rāmja veidošanai) un 
aktīvs kļūst tikai laukums starp līnijām


Quick Selection Tool

Sample All Layers - ņem vērā informāciju no visiem slāņiem

Auto-Enhance - iezīmējuma robeža automātiski uzlabojas


Var iezīmēt gan fonu, gan vajadzīgo objektu.


Magic Wand Tool 
Tolerance - tolerance jeb pieļautā pārklāšanās ar blakus esošiem toņiem (jo mazāka 
tolerance, jo mazāks laukums iezīmējas)

Anti-alias - robežu nogludināšana, lai nebūtu robaina kontūra

Contigous - līdzīgie pikseļi iezīmēsies tikai paredzētajā laukumā (salīdzina ar neieslēgtu)

Sample All Layers - ņem vērā informāciju no visiem slāņiem


Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 
Multimediju dizaina izglītības programma un 
Reklāmas dizaina izglītības programma 
Pasniedzējs: M.Kūlis


