
Photoshop CS5 tutorial: Glossy knap til dit website
Se denne video tutorial, om hvordan du lærer at designe en en flot og enkel knap
til din hjemmeside i photoshop.
Skrevet den 22. Jan 2012 af onlinetutorials4u I kategorien Design / Generelt | 
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Photoshop tutorial

I denne tutorial, lærer du hvordan du designer en knap til din hjemmeside i photoshop.
Skriv gerne en kommentar, hvis du har spørgsmål eller forslag.
God fornøjelse!

http://youtu.be/YKaZM-sI7M4

Kommentar af olebole d. 23. Jan 2012 | 1

<ole>

Hvorfor en videotutorial, når videoen er af så ringe kvalitet, at man ikke kan se, hvad der foregår?

Hvorfor en stumfilm, når man nu ikke kan se, hvad der foregår?

/mvh
</bole>

Kommentar af kjeldsted d. 23. Jan 2012 | 2

100% enig med Ole. Den ene stjerne jeg kan give for det her er ikke helt fortjent.

For det første bør man nok adskille mikrofon og mus lidt mere. Yderst irriterende lyd der kommer der. Dels
så bør man forklare hvad man gøre ved ALLE trin, og så bør billedet være af en kvalitet hvor man kan se
hvilke ikoner der bliver trykket på, så man ikke skal gætte sig frem.

Kommentar af olebole d. 26. Jan 2012 | 3

Tjah, hvis man tjekker, hvad 'brugeren' ellers har foretaget sig på Eksperten, vil man opdage, denne
såkaldte 'guide' udelukkende handler om link dropping  :o|

Måske, man skulle spamme kommentarerne ved hendes YouTube video  0:)

Kommentar af tobrukDk d. 29. Jan 2012 | 4

Der vil jeg give ret. mange kan dårligt nok se hvad der foregår. :)

Kommentar af mccookie d. 01. Feb 2012 | 5

Haha..... underholdende og meget ringe..... underholdningen gøres jo i den fordansket engelske udtale og

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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indholdets ringe præsentation taler for sig selv....

På hesten igen.... og prøv evt. på DK

Kommentar af KeRingsborg d. 06. Jun 2012 | 6

Vil ikke ligefrem råbe hurra.. da der for resten er masser af sådan nogen guides til photoshop som ER i
ordenlig kvalitet og de forklarer det de laver med det man  man kalder en stemme.. ?


