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No início deste ano gravei alguns vídeos passo a passo, e tópicos em texto, de como fazer
uma foto montagem completa.
Consite em fazer um reconhecimento facial com uma celebridade, e fundir as duas fotos de tal
maneira que não se note que é montagem. Depois podes andar com ela no teu telemóvel,
colocar nas redes sociais, msn, imprimir, etc...para brincadeira, claro! E a brincar vamos
trabalhar com técnicas avançadas. Estes vídeos foram utilizados num projecto que lançámos
recentemente, que é uma rede social multimédia www.multimedia-pro.net
É um exercício que criei e fui melhorando, que é usado na formação no Ensino Profissional. É
um sucesso, toda a gente adora.
Site para reconhecimento facial com celebridade:
celebridades.myheritage.com.br/FP/Compan...face-recognition.php
Depois de reconhecer com quem és parecido, pesquisa no google pelo nome da celebridade,
imagens grandes (800 px de larga no mínimo)
Vídeo tutorial em flash forward

Este é apenas um vídeo em câmara rápida para aguçar o apetite!
Aqui seguem os 4 vídeos passo a passo utilizando diversas técnicas (umas básicas outras
avançadas)
Vídeo 1
Técnicas utilizadas neste vídeo: layers, mascara, pincel, opacidade, transform, distort
* 1º ver com que celebridade és parecido(a):
celebridades.myheritage.com.br/FP/Compan...face-recognition.php
* 2º colocar as duas fotos (original e da celebridade) no photoshop
* 3º copiar a foto original, através da ferramenta de selecção (CTRL+C)
* 4º colar a foto original por cima da foto de celebridade (CTRL+V)
* 5º alinhar as duas fotos através da ferramenta "mover", reduzindo a opacidade para colocar
os elementos da cara alinhados com os elementos da fotografia da celebridade.
* 6º depois de um alinhamento razoável colocar a opacidade a 100%
* 7º aplicar uma máscara e usar a ferramenta pincel (brush tool) com a cor preta.
* 8º apagar tudo aquilo que não quiseres na montagem (se necessitares faz zoom(CTRL/+),
para poderes ver os detalhes

Vídeo 2
Técnicas utilizadas neste vídeo: layer effects
9º Aplicar camadas de efeitos (4ª opção), é fundamental utilizar a tecla ALT em simultâneo
quando se aplica no Layer (camada) de ajuste.
* 10º Começamos por utlizar a "Color Balance"(não esquecendo a tecla ALT), activamos a
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opção "Use previous layer ...", e depois tentar ajustar as cores para cada um dos três tons
* 11º depois utilizamos o "Brightness/Contrast"(não esquecendo a tecla ALT), activamos a
opção "Use previous layer ...", e ajustamos o brilho e contraste.
* 12º depois utilizamos o "Levels"(não esquecendo a tecla ALT), activamos a opção "Use
previous layer ...".
* 13º Agora aplicamos camadas de ajustes à foto da celebridade.
* 14º trabalhando agora com a foto da celebridade, usando igualmente a tecla ALT, utilizamos
o "Color Balance", activamos a opção "Use previous layer ...".
* 15º Se quiseres fazer ajustes clica na camada de ajustes , e faz os ajustes que achares
necessário.

Vídeo 3
Técnicas utilizadas neste vídeo: mask layer adjustments;layer adjust; clone stamp
* 16º Para corrigir olheiras, ou imperfeições de pele utilizar "clone stamp", o que permite
clonar zonas do rosto, usar a tecla ALT e clica no botão esquerdo do rato para definir zona a
usar.

Vídeo 4
Técnicas utilizadas neste vídeo: blur; sharpen; smudge; dodge; burn; sponge
* 17º Se a imagem estiver um pouco desfocada em relação à outra, utilizamos a ferramenta
"Sharpen tool"
* 18º O photoshop inclui também algumas ferramentas para ajudar a fazer a montagem:
Dodge tool : imagem mais clara
Burn tool : escurece um bocadinho e por vezes melhora a imagem
Sponge tool : permite tirar cor num determinado local da imagem que esteja mais colorido
Smudge tool : permite mover zonas do rosto, mas tem que ser usada com cuidado, porque
pode desfocar em simultâneo.

Site para reconhecimento facial com celebridade:
celebridades.myheritage.com.br/FP/Compan...face-recognition.php
Depois de reconhecer com quem és parecido, deves pesquisa no google pelo nome da
celebridade, imagens grandes (800 px de larga no mínimo)
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