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Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 155-156 

Лабораторно-практична робота № 8 

ТЕМА: «Робота з фільтрами.» 

 

МЕТА:  
- опанувати основні прийоми роботи з фільтрами Photoshop 

- розвити навички роботи з обробки зображення за допомогою фільтрів 

- вивчити типи фільтрів та їх застосування 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи та вислати оригінали та 

редаговані файли на e-mail – 2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер 

практичної роботи та дату. Фото для практичних в додатку - архіві до уроку 144-145 

 

Завдання 1: Фільтри розмиття поля 

На відміну від фільтрів розмиття попередніх версій Photoshop, нові фільтри розроблені 

таким чином, щоб надати Вам вибіркову фокусування. Галерея була доповнена наступними 

фільтрами: Field Blur (Розмиття поля), Iris Blur (Розмиття діафрагми), Tilt-Shift (Нахил-

зміщення). У доповненні є окремий набір ефектів розмиття, за допомогою якого Ви зможете 

створювати різні види ефекту «Bokeh». 

Фільтр Розмиття поля - найпростіший з трьох нових фільтрів. Після його активації на 

зображенні з'являється елемент управління, що дозволяє настроїти всього два параметри: 

розташування і ступінь розмиття. Ступінь розмиття налаштовується за допомогою кільця, а 

центральні кола відповідають за місце розмиття. 

Коли ми налаштували розмиття для однієї ділянки, можемо додати ще кілька точок 

(елементів управління). Для цього розташуйте курсор за межами першого кільця і побачите, 

що він зміниться на шпильку зі знаком «+». Натисніть на полотні лівою кнопкою миші, щоб 

додати ще одну точку розмиття. Це потрібно для того, щоб створити різну ступінь розмиття 

на різних ділянках зображення. Якщо встановити значення розмиття на 0, то область матиме 

первинну різкість. 

За допомогою двох точок Ви зможете створити плавний перехід між ефектами, схожий 

на лінійну градієнтну заливку. 

Ви можете встановити стільки точок розмиття, скільки забажаєте. 

     

Затиснувши клавішу M, Ви побачите маску розмиття. Як і у випадку з піксельної маскою, на 
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ній присутні відтінки тільки чорного і білого кольору. Чим сильніше розмиття, тим світліше 

буде ділянку. Світлі ділянки показують розмиття, темні - різкість, а сірі - часткове розмиття. 

На верхньому скріншоті видно, що велика кількість точок розмиття. Вони допомогли 

створити розмиття саме в тих ділянках фотографії, де це було потрібно. Даний спосіб 

передбачає більш точну настройку і дозволяє розмити навіть дуже маленькі області 

зображення, а також створити плавний перехід до більш різких ділянок. 

             
 За допомогою нового фільтра розмиття ми  трохи розмили фон, зосередивши увагу на собаці 

і повітряному змії. Зверніть увагу на пісок. Створено  плавний перехід від переднього плану 

до заднього завдяки додаванню безлічі точок управління. Також подивіться уважно на 

шерсть собаки. З подібними елементами важко працювати в більшості випадків обробки. І 

тут фільтр Розмиття поля  теж не справляється. Щоб підвищити різкість шерсті собаки, 

потрібно попрацювати іншими інструментами відновлення та клонування. 

Завдання 2. Фільтр Розмиття діафрагми  

Фільтр Розмиття діафрагми надає більше елементів управління на зображенні. Крім 

контролю ступеня розмиття присутні більше опорних точок, за допомогою яких Ви зможете 

змінити форму розмитою області. 

     
 Контур еліпса визначає межу між розмитою і різкою областями. Кола Feather handles 

забезпечують плавність переходу між ними. 

Як і у випадку з першим фільтром, після активації точка розмиття ставиться по центру, а 

кільце розмиття контролює його ступінь. За замовчуванням ділянку з нормальною різкістю 

має овальну форму. Все, що знаходиться за межами овалу, буде розмито. За допомогою 

маленьких квадратиків на контурі еліпса Ви зможете змінити ширину і висоту захищеної від 

розмиття області. Великий ромб відповідає за ступінь округлості. На наступному скріншоті я 

змінив форму еліпса. Обертання і зміна положення схоже на інструмент Вільне 

трансформування (Ctrl + T). 

 Внутрішні маленькі кола відповідають за плавність переходу від розмитої області (за 

межами еліпса) до ділянки з нормальною різкістю. Чим вони ближче до центру, тим більш 

плавним буде цей перехід. Утримуючи Alt, можна встановити положення одного кола окремо 

від інших трьох. 
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Завдання 3: Фільтр Нахил-зміщення 

Фільтр Нахил-зміщення створює такий же оптичний ефект перспективи, як і об'єктиви 

фотоапарату. Після активації фільтра кільце фільтра поміщається в центрі, а зверху і знизу 

розташовані дві горизонтальні лінії. 

   
 Опустимо нижню пунктирну лінію. Тепер вона знаходиться за межами полотна. 

Пунктирна лінія виконує функцію внутрішніх кіл  даного фільтра. Вона розмежовує 

розмиту частину зображення і область з нормальною різкістю, яка знаходиться між 

суцільними білими лініями. 

Ви можете пересунути всі елементи управління, рухаючи центральну точку. Також Ви 

можете пересувати кожну лінію окремо. Горизонтальне положення розмиття також можна 

змінити. Всі елементи управління обертаються. Для цього Вам потрібно розташувати курсор 

за межами дільниці з нормальною різкістю (за межами суцільних ліній). Кільце розмиття 

працює так само, як і інші два фільтри. 

    
Завдання 4:  Загальні параметри 

 

Ми розглянули всі три нових фільтра розмиття. 

Незважаючи на їх відмінності, важливо 

пам'ятати про їх загальні властивості. 

Незалежно від фільтра Ви зможете зробити 

наступне: 

 

 

 

 

 

 

 

 Додати додаткові точки управління на зображення і налаштувати їх незалежно один 

від одного. 

 Видалити точку управління, вибравши її та натиснувши клавішу Delete. 

 Утримуючи клавішу M, побачити маску фільтра. 

Оригінальне зображення і 

зображення з 

застосованими фільтрами 
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 Утримуючи клавішу H, приховати елементи управління. 

 Включити / виключити будь-який фільтр, прибравши галочку праворуч від імені 

фільтра. 

На верхній панелі є і загальні налаштування.  

Функція  збереження маски фільтра в окремий канал. Ви знайдете його в палітрі каналів. Ви 

зможете завантажити цю маску в будь-який час і використовувати будь-які інструменти 

Фотошопа для поліпшення розмиття. 

 На верхній панелі є декілька параметрів, контролюючих розмиття. 

Параметр Фокус за замовчуванням встановлений на 100%. Якщо знизити це значення, то 

область фокусування стане більш розмитою. Параметр Selection Bleed можна змінити тільки 

в тому випадку, якщо перед застосуванням фільтра на полотні було створено виділення. Він 

контролює кількість розмиття, яке растушевивается по виділеній області. Параметр High 

Quality робить перегляд ефекту «Bokeh» більш точним. Пам'ятайте, що його активація 

знизить продуктивність. 

 

Завдання 5: Використовуючи інструменти фільтрів виконайте корекцію 5 фотозображень. 

(Оригінали зберегти окремо) 

 

 

Оформіть звіт до роботи, де опишіть алгоритми виконаних завдань та висновок 


