Αλλαγή προσώπου με photoshop cs4
Ανοίγουμε και τις δύο φωτογραφίες μαζί και κατεβάζουμε για να μικραίνει αυτή που
θα πάρουμε το πρόσωπο.

Την συνέχεια επιλέγουμε το τετράγωνο από τα εργαλεία και κάνουμε ένα τετράγωνο
στο πρόσωπο.

Στην συνέχεια με το εργαλείο με το Move ( βελάκι) μεταφέρουμε την μαρκαρισμένη
περιοχή στην άλλη φωτογραφία και κλείνουμε αυτή που πήραμε το πρόσωπο.

Μετά μικραίνουμε ή μεγαλώνουμε το πρόσωπο μας μετακινώντας το πάνω στο άλλο
και αφού μειώσουμε την Opasity έτσι ώστε το πρόσωπο μας να γίνει λίγο διαφανές
και να φαίνεται αμυδρά το κάτω πρόσωπο φέρνουμε συνήθως να συμπίπτουν τα
μάτια με μετακινήσεις και μεγαλώματα ή μικρέματα ή περιστροφή της περιοχής μας
με το πρόσωπο και στην συνέχεια ξαναβάζουμε την Opasity στο 100%..

Μετά πατάμε Enter και ξεμαρκάρουμε το Show Transform Controls και φεύγει το
μαρκάρισμα από το πρόσωπο μας.
Στην συνέχεια κρατώντας πατημένο το Alt επιλέγουμε δημιουργία νέας Μάσκας και
το πρόσωπο μας χάνεται προς στιγμή.

Alt και αυτό ↑
Στην συνέχεα επιλέγουμε από τα εργαλεία το πινέλο και αφού ρυθμίσουμε το
μέγεθος του και με λευκό πινέλο περνάμε την περιοχή του προσώπου και βλέπουμε
να εμφανίζεται αυτό που θέλουμε αν κάνουμε λάθος παίρνουμε μαύρο πινέλο και το
διορθώνουμε.

Ξαναπέρνουμε το Move ( βελάκι) και μαρκάρουμε το Show Transform Controls και
ξαραρυθμίζουμε την το πρόσωπο μας όσο γίνεται και μετά επιλέγουμε Edit → Free
Transform ή Ctrl + T και με δεξή κλικ εκτός μαρκαρισμένης περιοχής επιλέγουμε από

το μενού που ανοίγει Warp (παραμόρφωση) και ταιριάζουμε τις γωνίες του
προσώπου.

Όταν τελειώσουμε πατάμε Enter και ξεμαρκάρουμε το Show Transform Controls
και με πινέλο άσπρο και Opasity (επάνω στο κέντρο όχι την δεξιά) από 30 έως 45%
καλύπτουμε τις περιοχές πχ. δίπλα στα μαλλιά.

Όταν έχουμε ταιριάξει ικανοποιητικά το πρόσωπο μας προχωρούμε στην ρύθμιση τις
απόχρωσης για να ταιριάξουμε όσο γίνεται τον χρωματισμό έτσι πατάμε και κρατάμε

πατημένο το Alt και πατάμε με το ποντίκι στο νέο layer (κάτω δεξιά) και από το
μενού που ανοίγει επιλέγουμε Hue/Saturation και στο παράθυρο που ανοίγει
μαρκάρουμε το Use Previous Layer to Create Clipping Mask και πατάμε OK

Και με τα τρία ρυθμιστικά φτιάχνουμε την απόχρωση.
Επίσης μπορούμε να κάνουμε και το εξής για περισσότερη ρύθμιση,
πατάμε και κρατάμε πατημένο το Alt και πατάμε με το ποντίκι στο νέο layer (κάτω
δεξιά) και από το μενού που ανοίγει επιλέγουμε Color Balance και ρυθμίζουμε και
από εδώ τις αποχρώσεις
Προσοχή μπορούμε ανα πάσα στιγμή να ξαναεπέμβουμε σε όποιο σημείο ή
Layer θέλουμε επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω βήματα για επιπλέον
διορθώσεις
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