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Sådan bruger du hæftet!

Overhalingsbanen
Har du brugt dette
trick før eller er du
rutineret Photoshop-
bruger, så kan du
nøjes med at bruge
den fremgangsmåde,
der er beskrevet i den
grå spalte yderst til
venstre på siden.

Trin for trin
Den velkendte
grundige gennem-
gang af fremgangs-
måden med
illustrationer og
letforståelig tekst.

Kort beskrivelse af hvad du kan bruge
dette trick til.
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Introduktion til Photoshop
Før vi for alvor går i gang med at udforske de mange forskellige tricks, du kan udføre i
Photoshop, skal vi se på og gennemgå de grundfunktioner, som du får brug for, når du
gennemgår anvisningerne i denne bog.

Adobe Photoshop
Adobe Photoshop er et ekstremt omfangsrigt program. Det bliver brugt
til mange forskellige former for grafikbehandling og -produktion og må
siges at være det førende grafikprogram på stort set alle platforme.
Derfor vil det føre for vidt at gennemgå samtlige af programmets
funktioner og muligheder i dette hæfte. Det kunne man skrive en 800
siders bog om.
I stedet vil denne introduktion fokusere på de grundlæggende funktio-
ner, som du gang på gang vil stifte bekendtskab med i dit arbejde med
fremstilling af grafik til Internet og i gennemgangen af de tricks, som
dette hæfte indeholder.
For mange af disse funktioner og discipliner går igen mange gange, og
det er målet med denne introduktion at isolere disse, så du på grundlag
af dette kapitel som uerfaren bruger af programmet har mulighed for at
være med fra starten.

Lær undervejs
En række af funktionerne, og hvordan de udføres, vil blive forklaret i
den løbende tekst i løbet af de forskellige tricks. Der kan f.eks. stå
„udfyld markeringen med forgrundsfarven ved at vælge Edit-menuen �
Fill eller trykke på Alt+Bksp“ eller „På Layers-paletten skal du klikke
på Create new layer-knappen for at oprette et nyt lag“.
Dette er så selv ganske uerfarne brugere har mulighed for blot at slå op
på et tilfældigt trick og gå gennem anvisningerne uden nødvendigvis at
skulle læse sig igennem en masse introducerende stof først.

En oversigt
I det følgende vil du blive præsenteret for en oversigt over Photoshop,
så du får et begreb om, hvordan programmet er bygget op, og hvad de
vigtigste komponenter i programvinduet bruges til.
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Tools-værktøjslinjen
På Tools-værktøjslinjen finder du alle dine værktøjer. Hvis denne
værktøjslinje ikke vises, skal du vælge Window-menuen � Show Tools.
En del af de værktøjer, du har adgang til fra denne værktøjslinje,
indeholder yderligere varianter af det pågældende værktøj i en menu,
der folder sig ud, når du klikker på værktøjsikonet og holder musetasten
nede.
Hvilke værktøjer, der indeholder yderligere varianter, indikeres af en
lille højrepil i nederste højre hjørne af værktøjsikonet. Hvis du er i tvivl
om, hvad et bestemt værktøj hedder, kan du altid holde markøren over
værktøjet, indtil et tip vises med dets navn.

Menulinje Tools-værktøjslinje

Layers/
Channels/
Paths-palette

Options-
palette

Brushes-
palette

History-
palette

Photoshop-vinduet
Her ser du en oversigt over Photoshop-vinduet. På ægte Mac-manér
gøres der i vid udstrækning brug af flydende og kontekstafhængige
værktøjslinjer og -paletter.
I det følgende gives en gennemgang af de værktøjslinjer og -paletter,
som du kommer til at bruge i dette hæfte.
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