PHOTOSHOP CS5

INTRODUÇÃO
Adobe Photoshop CS5 é um poderoso aplicativo usado para pintar,
retocar fotos e editar imagens. É uma excelente ferramenta de produção de
arte, seja para um fotógrafo que queira retocar fotos, ou um designer gráfico
que está criando um trabalho artístico original ou uma composição, colagem
ou montagem de fotos para impressão ou para Web.
A maioria dos projetos no Photoshop podem começar de muitas
maneiras. A grande maioria começa com uma imagem digitalizada, um
slide, uma arte digital de um banco de imagens ou um trabalho artístico,
criado com um programa de desenho. Podem-se também importar imagens
previamente digitalizadas.
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CONHECENDO O PHOTOSHOP CS5.....................................
O Adobe Photoshop trabalha com uma infinidade de ferramentas
de edição de imagens, possibilitando o reparo em fotos danificadas em
geral, bem como preparar fotos e imagens diversas para trabalhos ligados
à Internet. Também é possível trabalhar imagens para uso em determinados
tipos de softwares em artes gráficas e em todo tipo de projeto, em que haja
necessidade de imagens com propriedades totalmente modificadas.
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1- BARRA DE APLICATIVOS: Nessa barra localizada na parte superior,
geralmente ao lado da Barra de menus encontramos alguns menus e controles
de aplicativos.
Nela você pode visualizar os botões Launch Bridge (Br), Launch Mini
Bridge (Mb), View Extras, Arrange Documents e Screen Mode.
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SELEÇÃO........................................................................
Para você selecionar parte ou toda uma imagem, o Photoshop CS5
disponibiliza quatro opções de seleção. Para acessar essas variadas formas
de seleção basta pressionar e segurar a opção Retangular Marquee Tool da
barra de ferramentas, mostrada na imagem abaixo.

Observe que após pressionar a opção de seleção,
aparecerá opções de inserções dessa ferramenta.
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1 • Nova seleção
2 • Adicionar à seleção
3 • Subtrair da seleção
4 • Fazer intersecção com a seleção.
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FERRAMENTAS ARTÍSTICAS

.............................................

Para quem utiliza o Photoshop CS5 para fins de criação de ilustrações
e artes gráficas com complementos artísticos, existem ferramentas específicas
para este tipo de trabalho.
A seguir apresentaremos cada uma delas e qual a finalidade de cada
uma delas.

Spot Healing Brush Tool
Clone Stamp Tool
Eraser Tool
Smudge Tool

Brush Tool
History Brush Tool
Paint Bucket Tool
Dodge Tool

Spot Healing Brush Tool
Essa ferramenta serve para substituir uma parte da imagem por outro
local de cor semelhante. É muito utilizada para remoção de manchas e
imperfeições. É excelente para correções e tratamento de fotos. Acompanhe o
exemplo abaixo, onde é retirado um olho do pato.
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REORGANIZANDO CAMADAS
A ordem em que as camadas de uma imagem são organizadas
é chamada de ordem de empilhamento, ela determina como a imagem é
visualizada – podendo alterar a ordem e certificar-se de que as partes das
imagens aparecem na frente ou atrás de outras camadas.
Para alterar a ordem das camadas, basta selecionar a camada na
Paleta Layers e arrastar para cima ou para baixo da camada escolhida.
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EXERCÍCIOS...........................................................
6) Complete.
WINDOW - CAMADAS - VISUALIZAR - IMAGENS - LAYERS - ARQUIVO
Todas as ________________________do Adobe Photoshop contêm
uma ou mais_______________________. Um novo __________________é
criado com um segundo plano que pode ser convertido em uma camada.
Podemos manipular e _______________________camadas no Photoshop
com a paleta________________________. Para isso, basta ir ao menu
_____________________e clicar em Layers .

7) Assinale as alternativas corretas, com relação à esse capítulo do livro.
(

) A ordem das camadas é chamada de “Ordem de empilhamento”.

(

) Não é possível vincular camadas.

(

) Degrade é uma transição gradual entre uma ou mais cores.

(

) O Gradient Editor serve especificadamente para editar as Layers.

(

) Todas as imagens do Adobe Photoshop contêm uma ou mais camadas.
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A. A ferramenta Warp Tool - Permite o deslocamento dos pixels
seguindo a direção do clique e o arraste do mouse.

B. A ferramenta Reconstruct Tool - Permite reconstruir gradualmente
parte da imagem afetada, revertendo ao estado original.

C1. A ferramenta Twirl Clockwise Tool - Através do botão esquerdo
do mouse pressionado, permite fazer deslocamentos espiralados no sentido
horário dos pixels.
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