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EĞİTSEL

KULLANILAN YAZILIM
PHOTOSHOP

FILTRE’LERİN GÜCÜ
SMART EFEKT’LERDE

Saatlerce uğraşarak görsel efektler üretiriz, onca uygulanan efektlerin
ardından, bazı değerleri yanlış girdiğimizi sonradan görüyoruz, tekrar başa
dön tekrar aynı uygulamaları yapmak, büyük bir zaman kaybı değil mi?

P

hotoshop özel sayısında, CS4 yeniliklerine
ışık tutarken, CS3 ile birlikte gelen, kullanıcılar arasında halen tam olarak keşfedildiğini düşünmediğim “Smart Filter” özelliğini
tüm detaylarıyla yazmaya çalışacağım.
Smart Filter ile yapılabilecek özel efekt çalışmaları neredeyse sınır tanımıyor. Öncelikli olarak çalışma mantığı hakkında bilgi vermek istiyorum, ardından uygulamasını geçerek konuyu daha da iyi anlayacağız.
Smart Filter kullanım mantığını Layer Style,
Layer Efektlerine benzetebiliriz. Layer Efektlerini üst üste uygulayarak, çalışmanın hangi aşamasında olursa olsun, kullandığınız bir

layer efektin değerini her an değiştirebilme
olanağınız mevcuttu. Bir katmana Smart Filter uyguladığınızda, uygulanan her bir efektin, uygulanan değerlerini her an değiştirebilme olanağına sahipsiniz.
Önceki sürümlerde, bir bölgeye uygulanan
efektin harmanlama kiplerini ve saydamlık değerlerini her zaman değiştirebilme olanağınız yoktu. Sadece Eğiti menüsünde yer alan
FADE seçeğini kullanarak gerekli değişiklikleri
yapabiliyordunuz. Şimdi çok daha rahat bir
şekilde Smart Filtre uygulanmış bir katmanın
özelliklerine gönül rahatlığıyla müdehale edebiliyorsunuz. Her şey bir yana Smart Filter uy-
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SMART FILTER UYGULAMASI

Smart Filter’ı uygulayarak tüm özelliklerini birlikte keşfedelim. Uygulama sırasında herhangi bir seçim alanı kullanmayacağız. Çalışmamızın ilerleyen aşamalarında farklı müdahalelerle sonucu kolay ve basit adımlarla değiştirmeye çalışacağız.
Çalışmanız için bir fotoğraf açın ve Filter>
Convert for Smart Filter seçeneğini seçin. Smart
Filter uygulama sonrasında Layer paletindeki
ikon üzerinde örnek resimde gördüğümüz
biçimde değişim gerçekleşiyor. Bu aşama ol-

gulaması katmanlardaki görsele uygulanırken
“Layer Mask” kullanıyor. Kullanılan Layer Mask
ile filitrelerin çalışmanızın hangi noktasına uygulanacağına, ne kadar etki edeceğine karar
verebiliyor, istediğiniz zaman sadece Mask’ı
değiştirerek efektleri değiştirmeden efekti
güncelleyebiliyorsunuz.

Toolbox araçlarından Brush Tool ile Smart
Filter uygulanmış çalışmanızın Mask’ına boyama yöntemiyle müdahale edebilir, Mask’ı
siyah-beyaz renklerle boyayarak ve boyama
sırasında saydamlık değerini değiştirerek
etkili sonuçlar alabilirsiniz. Photoshop kullanıcılarının sınır tanımayan müşteri istekleri
ve çalışmanın her aşamasında başa dönme
korkularının önüne geçen bir uygulama.

paledi üzerindeki ana görseli çift tıklatın,
istediğiniz görseli bu pencereye çağırarak
çalışmaızı yapın ve pencereyi kapatın. Değiştirdiğiniz görselin üzerine, efektler uygulamış
olduğunuz değerlerde aynen yeni görselede
etkileyecektir. Çalışma sırasında hiç kaygılanmadan, tüm işlemleri tekrar yapma endişesi
olmadan, görsel değişmesi gibi nedenler artık
sizleri üzmesin. Çalışmanızın her aşamasında
istediğiniz müdahaleyi yapabilme olanağı kullanıcıya güven vermeli.
Smart Filter aynı zamanda Filter Gallery ile
birlikte çalışıyor. Filter Gallery işin içine girdiğinde beyinler biraz karışabilir. Ama şunu bilin,
tüm kontrol fazlasıyla sizde. Sonuçtan memnun kalmadığınız zaman anında müdahalede bulunabilirsiniz.
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Efektler uygulanmış, çalışma bitmiş sonra
farklı sebeplerden dolayı ana görsel değişmesi
durumunda bile telâşa kapılmadan katman
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mazsa olmazdır. Akıllı filtreye dönüşen katman
Background ya da Layer olması şart değildir.
Her durumda akıllı filtreye dönüşür. Bu aşamadan sonra uygulanacak efektler sırasına
göre Layer paletinde listelenecektir.
Aşağıdaki ekran fotoğrafında Layer paletine göz atarsanız açılmış yeni bir katman
olmadığını görebilirsiniz. Bu fotoğrafa ilk önce
Render> Clouds efektini uyguladım ardından
da Sketch> Bas Ralief efektlerini uyguladım.
Tüm filtreleri aktif olarak kullanmak istediğimden renk modunu RGB yaptım. CMYK

modda da rahatlıkla çalışabilirsiniz ama bazı
filtreler sadece RGB kipte çalışır. Daha sonra
aralarındaki harmanlama kiplerini değiştirerek
gördüğünüz sonuca ulaştım. Bu basit uygulamanın nasıl yapıldığını incelerken, Smart Filter
işleyişini, örnek resimde gördüğünüz kırmızı
daire içindeki numara yerlerini referans alarak
göstermek istiyorum.
Smart Filter’a dönüştürmek istediğinizde yapmanız gereken çok basit bir
işlem var. İster Layer’da ister Background’da
olsun fark etmez, Filter menüsünden “Convert Smart Filter”ı tıkladığınızda Layer Thumbnail ikonu değişir. Bu aşamadan sonra, Smart
Filter için efekt uygulamaya başlayabilirsiniz.
Efektler üzerine düşünceleriniz değişecek.
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Mask’lar burada da var. Smart Filter’ı
uygularken çalışma alanında aktif bir
seçim bölgesi olsun ya da olmasın bir Mask
atar. Bu mask, uygulanan efektin çalışma alanında hangi bölgelere etki edeceğini belirler. Elinizde uygulamlara yönelik müthiş bir
araç oluşuyor. Photoshop çok güçlü bir program ve burada da bunu görebiliyorsunuz.
Kendinizi Layer Style efektlerinde olduğunuzu düşüneceksiniz. Çalışmanıza kaç tane filtre uygularsanız hepsinin uygulama sırasına göre aşağıya doğru listelendiğini göreceksiniz. İstediğiniz zaman uygulanmış efektlerin önündeki göz simgesine tıklayarak kaldırabilirsiniz. Yalnız bu aşamada,
gizlenen efektin etkisi de görünümden kalktığından, onun sonrasında uygulanmış efektlerin değerleri ve sonuçları da değişecektir.
İstediğiniz zaman aradaki bir efekti, çöpe atabilir, devreden çıkarabilirsiniz.
Uygulanmış efektlerin aktif değerlerini her an değiştirebilirsiniz. Uygulamış
olduğunuz değerleri farklı sebeplerden dolayı değiştirmek istediğinizde, bu noktaya çift
tıkladığınızda uygulanan son değerlerin göründüğü efekt penceresi aktif olacaktır. İstediğiniz değişikliği yapın.
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Bu bölümde aynı zamanda harmanlama
kiplerini değiştirebiliyorsunuz. Uygulanan
efektin harmanlama kiplerini değiştirebilme
özgürlüğü önceki sürümlerde sadece Edit menüsü altındaki Fade seçeneğinde bulunmaktaydı. Şimdi Layer penceresinde karşınızda.

ÖRNEK ÇALIŞMA

Serbest bir fotoğraf açın ve Filter menüsünden
Smart Filter komutunu uygulayarak çalışmanızı akıllı filitrelerin uygulamalarına hazırlayın.

Smart Filter komutunu uygularken çalışmanızda bir seçili alan olmadığına dikkat edin.
Hemen ardından Filter> Artistic> Roguh Pastels
efektini uyguladım. Bu efekt çalışmanızı pastel ile boyanmış havasına dönüştürüyor. Bu
dönüşüm sırasında tuval dokusunu, dokunun
derinlik ve kontrastlığını değiştirerek, planladığınız etkiye göre ışık kaynağını değiştirerek
sonuçlandırabilirsiniz. Kullandığım görsel için
uyguladığım değerleri ayrıntı penceresinden
inceleyip benzer bir etki elde edebilirsiniz.
Ardından, Filter> Texture> Craquelure efektini, örnek ayrıntı penceresinde gördüğünüz
değerlerde uyguladım. Bu efekt, fotoğraf üzerinde oluşturduğu doku ile yer yer yıpranma
etkisi oluşturma amaçlı da kullanılabilir. Craquelure efektinin fotoğraf üzerine doku etkisini verirken, kontrastlık, derinlik etkilerini
fazla yüksek değerlerde vermedim. Belli olsun ama fazla da ön plana çıksın istemedim.
Son efekt olarak Gausian Blur uyguladım.

Son uyguladığım bir efekt ama çalışmanın
başında ilk önce uygulamam gereken bir
efekti. Bütün çalışmayı başa alarak her şeyi
yeniden yapmam gerekirdi, fakat Smart Filter dönemiyle buna son veriyoruz. Örnek
ekran fotoğrafında (1) Gaussian Blur efektini
son efekt olarak uyguladık. Çalışmamızda bu

efekti ilk efekt olarak kullanmayı tercih ettiğimizde, Layer paletinde katmanların yerlerini
nasıl değiştiriyorsak, Gaussian Blur efektinin
isminin üzerine tıklayın elinizi fareden çekmeden, aşağıya doğru sürükleyin (2). Taşıma
sırasında efektler arasında siyah kalın çizgi belirir, bu çizgi hangi noktada ise, efekti taşırken
bıraktığınızda bu çizginin bulunduğu yerde
efekt oluşur. Bunun ardından, diğer efektler
kendilerini hemen güncelleyecektir.
Çalışmanızı kurguladıktan sonra üzerinde
ince ayarlamalar, değerler üzerinde değişiklik
yapmak istediğinizde uygulanan efektin değerlerini, saydamlık ve harmanlama kiplerini
değiştirmeniz mümkün.
Değerlerini değiştirmek istediğiniz efektin
üzerine çift tıklayın. Uygulamada Craquelure
efektinin üzerine çift tıkladım ve ekran fotoğrafında gördüğünüz ön değerleri uyguladım.
Sonucunu değiştiğini anında görebilirsiniz.
Uygulanan değerlerin fazla geldiğini ya da
farklı denemeler yaparak sonuç almak ister-

seniz uygulanan efektlerin sağ tarafında (3)
“Filter Blending Options” yönetim ikonları vardır.
İstediğiniz birinin üzerine çift tıklayın. Karşınıza
uygulanan efektin harmanlama kiplerini ve
Opacity değerini değiştirebilmeniz için ilgili
pencere çıkar. Bu müthiş bir olanak ve çok
esnek. Sıra, Smart Filter uygulamasının en can
alıcı noktalarından birine geldik, uygulama
sırasında ortaya çıkan Mask etkisine.

FILTRE’LERDE DE MASK VAR

Görseli Smart Filter’e dönüştürdükten sonra,
ilk uygulanan efektle birlikte “Filter Effects Mask”
ortaya çıkar. Mask’ın üzerine bir kere tıklayıp
seçin ve serbest bir seçim alanı oluşturun.
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Seçim alanına siyah rengi doldurun ve seçimi kaldırın. Ardından Toolbox araçlarından
Brush’ı alın ve farklı büyük ve değerlerde
mask üzerinde boyama yöntemiyle istediğiniz
çalışmayı yapın. Bu yöntem oldukça ileri bir

kontrol. Uygulanan efektleri çalışmanızın hangi
noktasında daha vurgulu, etkisinin gücünü
zayıflatmak için düşük opacity değerlerinde
fırçalarla boyadığınızda sonuç müthiş olabilir.
Bir önceki döneme göre düşündüğünüzde
ortaya sınırsız bir güç çıkıyor ve bu güç artık
farenizin bir tık ucunda.
Çalışmanıza Mask etkisini kullanarak filtreleri kullandık. Burada önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Fotoğrafınıza Convert
Smart Filter komutunu uyguladıktan sonra, bir
seçim alanı oluşturun ve istediğiniz efekti uygulayın. Uygulanan efekt ile birlikte Smart Filter Mask’ı oluşacaktır. Az önce okuduğunuz
örnekte seçim alanını hiç kullanmamıştık. Seçim alanını istediğiniz zaman oluşturabilirsiniz.

FILTER GALLERY

Smart Filter kullanırken Filter Gallery devreye
girdiği zaman işin boyutunda küçük bir güç
artışı daha yaşanıyor. Örnek çalışmamızda
uyguladığımız diğer efektlerin üzerine Filter

Gallery penceresini açarak, Filter Gallery penceresi içinde 3 ayrı efekti üst üste uyguladım
ve pencereyi onaylayarak kapattım. Uygulama
sonrasında Layer paletinde uygulanan bu üç
efekt değil de tek “Filter Gallery” olarak görünmektedir. Filter Gallery seçeneği diğer etkiler

BAŞKA NELER YAPABİLİRSİNİZ

gibi kontrol edilmekle birlikte, Fillter Gallery
isminin üzerine çift tıkladığınızda uygulanmış
olan Filter Gallery efektlerine ulaşıp üzerlerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Smart Filter
konusunun final bölümü olarak, çalışmanın
hangi aşamasında olursanız olun, Options
sekmesinden Edit Contents komutunu verdiğinizde, çalıştığınız görselin ham hali yeni
bir pencerede açılır. Görsel üzerinde hiç bir
etkinin olmadığını göreceksiniz, üzerinde her
türlü değişikliği yapabilir ve işiniz bittiğinde
kaydederek kapatabilirsiniz. Değişiklikler hemen geçerli olacaktır.

Daha ne olabilir ki dediğinizi duyar gibiyim.
Bende bu sınırsız döngü karşısında ne diyeceğimi bilmiyorum ama okumaya devam ederek bu sınırsızlığı keşfedebilirsiniz.
Edit Contents komutunu uyguladıktan
sonra, açılan bu pencerede normal Layer’da
çalışır gibi, tüm katman ve Mask özelliklerini
kullanabilir, hatta ve hatta garip ama bu pencerede üzerinde Smart Filter özelliklerini sıfırdan kullanabilir ve kapattığınızda uygulanmış
efektler bu yeni sonuç üzerinden kendilerini yenileyeceklerdir. Bence mantığın en karışık noktası burası.

Yukarıda, Edit Contents komutuyla açılan
pencerede yeni katmana, Smart Filter uyguladıktan sonra, altaki katmanla Layer Mask’ları
kullanarak harmanladım. Pencreyi kaydederek
kapattığınızda, az önce uyguladığımız tüm
efektler yeni görsele göre yenileneceklerdir.
Bu örnekle anlaşılıyor ki, bir birlerinin içinde,
nice katmanlar, Smart Filter’lar uygulayabileceksiniz. Sonunu ben göremiyorum ya siz...
Konuyla ilgili eleştirilerinizi bekliyorum, görüşmek üzere...
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