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MASAÜSTÜ YAYINCILIK (FIREWORKS) 

PORTRE ÇALIŞMASI 

Yeni bir dosya açarken aşağıdaki linki kullanabiliriz.  

 

Oluşturacağımız sayfanın genişlik (width) yükseklik (height) Zemin (Canvas) ayarlamalarını yapalım.  

 

Başka bir resimden bir bölümü seçerek Ctrl+C ile kopyalayalım. Kopyaladığımız kısmı Canvas ölçülerini ayarladığımız 167x169 

luk sayfaya atalım.  

 

Diğer sayfaya kopyaladıktan sonra dikkat edersek kopyaladığımız resmin orada bulunan zeminden daha büyük olduğunu görürüz. 

Resmin ölçülerini zeminle aynı yapmamız gereker. Bu işlem için sol taraftaki Tools (araçlar) içerisinden Scale Tool (Ölçekleme 

aracı) nı seçelim ve resmi küçültelim. 
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Zemindeki çerçeve ile (167x169) ile üzerine eklediğim resmin kenarları orantılı olmadığı için resmin çok az bir kısmı zeminin  

dışında kalmıştır.  

 

Bu fazlalık kısımları otomatik olarak kırpmak için Modify>Canvas>Trim Canvas yolunu kullanalım. Bu işlemden sonra resmin 

zemini taşan kısımları kırpılmış olacaktır.  
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Sayfada görmüş olduğumuz bu resim içerisinde iki tane çerçeve vardır. Bunlardan bir tanesi Canvas dediğimiz Zemin çerçevesi, 

diğeri ise üzerinde gördüğümüz resmin kendisidir. Buna da image (Resim) diyeceğiz. Her ikisininde boyutlarını ayarlamak için 

Modify>Canvas yolunu kullanabiliriz.  

 

Şimdi resim üzerinde bazı düzeltme işlemleri yapalım. Öncelikle kişinin sakalındaki dağınık görünümü düzeltelim. Bunun için 

soldaki araçlardan “Smudge Tool” seçelim. Bu araç el işareti görünümünde olup bir yerden boyayı alıp diğer yere doğru sürükler. 

Bu işlemi daha uygun yapabilmek için Size (boyut) , Edge (kenar) ve Pressure (basınç) ayarlarını yapalım. Daha sonra boyun 

bölgesindeki ve yaka bölgesindeki renkleri sakal üzerine doğru bastırarak sürükleyelim. Ve aşağıdaki görünümü elde edelim.  
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Resmin üzeri bazı bölgeler karanlık kaldıysa yada portrenin genel görünümü flaş kullanmadan çekildi ise, bunların dışında esmer 

olan bir kişiyi açık tenli hale getirmek istiyor isek sol taraftan “Dodge tool” aracını kullanabiliriz. Bu aracı kullanırken exposure 

(ortaya çıkarma)  özelliğini biraz daha düşük tutmak lazım. Bu aracı kullanarak boyun kısmında karanlık bölgeyi biraz daha açtık.  

 

Arka plana resim ekleme. Resmin görüneceği alan öncelikle silinmiş olması lazım. Yukarıda Lasso Tool (kement aracı) 

kullanılarak kişinin omuz bölgesi temizlenmişti. Bu bölgede Canvas (beyaz renk) görünür hale geldi.  
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Böyleyken başka bir manzara resmi açıp, bu resmin belli bölgesini seçip keselim. Ctrl X ile.  Daha sonra üzerinde çalıştığımız 

adam resminin olduğu sayfaya geçelim. Buraya yapıştıralım. Ctrl V ile.  

Dikkat edersek eklediğimiz manzara resmi kişinin yüzünü kapattı. Bunu engellemek için sağ taraftan layers (tabakalar) ekranından 

manzaranın bulunduğu layerı kişinin bulunduğu layerın altına sürükleyelim. Yani sıralamayı değiştirelim. Bu durum kişi üstte 

manzara altta gözükecektir. Eğer manzara çok büyük olup çok az bir kısmı kişinin omuzlarından görünüyor ise manzarayı biraz 

küçültelim. Bu işlem için sol taraftan Scale Tool (ölçekleme aracı) nı seçelim.  

 

Eklediğimiz resmin zeminde taşan kısımlarını kırpmak için yukarıda yaptığımız gibi Modify>Canvas>Trim Canvas ı seçerek 

kırpalım. 

 

Burada iki tane ayrı resim (adam ve manzara) ve bir zemin vardır. Resimleri tek bir resim haline (yapışmış hale ) getirmek için 

Ctrl A ile herşeyi seçelim. Ardından Modify>Flatten Selection komutunu çalıştıralım.  
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Not: Eğer ileride resmin görünümü üzerinde değişiklik yapmak isterseni bu tabakalı halin düzleştirdiğiniz için gerekli 

değişiklikleri yapamazsınız. Örneğin manzara resmini tekrar değiştiremezsiniz. Resmin bu halini korumak ister iseniz Flatten 

Selection fazla kullanmamanızı tavsiye ederiz. Zaten resmi dışarıya atarken Jpg uzantılı kaydettiğimizde resim tek bir resim 

halinde gözükecektir. Resmin Png olarak kaydedersek Tabakalı hali korunmuş olarak kaydedilmiş olur.  

Resmi kaydederken iki farklı versiyon halinde kaydedebiliriz. Uzantısını Png olarak kaydedersek layerları (tabakaları) koruyarak  

kaydetmiş oluruz. Jpg uzantılı olarak kaydedersek resmin yer kapladığı hafıza azalır ve resim tek parça haline gelmiş olur. her iki 

haldede kaydetmek fayda vardır. Bu işlem için File>Save As kullanarak kaydedebiliriz.  

 

Dikkat edersek kaydettiğimiz yerde jpg uzantılı olan resim 33 kb yer kapladı. Png uzantılı olan ise 223 kb yer kapladı. 


