Растерна обработка с Adobe PHOTOSHOP
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В началото…
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Как да използваш Опитите ми?
Photoshop и програмите за растерна обработка
Термини и основни понятия
Основни файлови формати
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Изображенията…

Екран и основни елементи
Режими и управление на прозорци
Общи инструменти
Помощни елементи – скали, водачи и мрежа
Настройки на програмата
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Създаване и импортиране
Съхранение и експорт
Характеристики на изображението
Изрязване, изправяне, въртене и преобръщане
Цветовите модели
Преобразуване на цветовите модели
Обединяване на изображения
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Частични промени…
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Селекции…
Селектиране
Работа със селекции
Канали и съхранение на селекции
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Промени с рисуване…
Инструменти и палитра за рисуване
Инструменти за запълване и палитри
Инструменти за премахване
Векторни обекти, инструменти и режими
Пътеки
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Управление на изхода и печат…
Подготовката преди печат
Файлов печат в PDF формат
Изображения за WEB…
Задачи за начинаещи

Основи на корекциите…
Видове и начини за корекция
Разбирането на хистограмата
Осветеност и контраст
Оцветеност и наситеност
Автоматични корекции
Тонални корекции и нагласявания
Цветови корекции и нагласявания

Инструменти за ефекти
Червените очи
Клониране на области
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Запознаване…

9

За слоевете…
Слоеве
Създаване и типове слоеве
Преместване, сливане и свързване
Трансформиране, подравняване и граници
Маски
Бленди
Стилове

Добавяне на текст…
Текстът в изображението
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Ефектни промени…
Магията на ефектите
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Още за програмата…
Автоматизация на задачите
Организация на колекциите
Техники и клавишни комбинации
Задачи за напреднали

Тези мои скромни Опити-статии са адаптирани за начинаещи, а защо не и за по-напреднали потребители в
Компютърната растерна обработка. Те са модулно ориентирани, като част от професионалното обучение за придобиване
на професията „Компютърен график”. Нет адресът на моите УЧИТЕЛИ от ЦПО ”Смарт” е http://www.e-learning.cpecs.com,
а мейла им: info@cpecs.com Специални благодарности дължиш на профитата:
Анемари Йорданова Виолета Филипова Владимир Цеков Константин Запрянов Людмила Тодорова Юлия Джелебова Валери Иванов

Сигурно можеше да е и по-добре, но «нищо на този свят не е съвършено». Разбира се цитатът е на един французин от великата му
книга за Принца. Най-важното е, че всичко зависи от теб. Прочети нещата, които те интересуват, за да ги разбереш! Който иска, не
може да не може... Давай смело напред и ще се убедиш! Последната актуализация е от Юли 2013 г.
Опитите ми не трябва да третираш като нарушение на ничие право свързано с търговската марка на програмите, изображенията и
авторските права на фирмите или като нарушение с умисъл или с рекламна цел. Ползвал съм лицензиран софтуер на компове от
Приятели…и от ЦПО ”СМАРТ”! За знанието няма и не бива да има ГРАНИЦИ! Така си мисля…
© 2013 г. ЦПО към „Валери Иванов – СМАРТ”

