
Funktioner i Adobe Photoshop 7.0
I denne artikel vil jeg gennemgå nogle funktioner i Adobe Photoshop 7.0, så man
kan få et overblik over selve programmet.
Denne artikel er henvist til nybegyndere i programmet.
Skrevet den 04. Feb 2009 af madsass I kategorien Billedbehandling / Photoshop | 

Adobe Photoshop har været der i en del år nu, og er brugt af næsten alle multimedia designere,
mediegrafikere etc. verdenen over.
Adobe Photoshop er også en af de mest brugte grafik programmer verdenen over.
Det er et meget dyrt program, men til gengæld pengene værd, hvis man kan finde ud af at bruge det.

Rectangular Marquee Tool.
Dette tool bruges til at lave rektangler, kvadrater og andre firkantede bokse.

Elliptical Marquee Tool.
Den bruges til at lave cirkler, geoider og ovaler.

Single Row Marquee Tool - Single Column Marquee Tool.
Disse to tools bruges til at lave henholdsvis 1px høje / 100% brede og 1px bred / 100% høje vandrette og
lodrette linier.
Du kan bruge den til, hvis du f.eks. skal lave border på noget i dit dokument.

Move Tool.
Det er den du skal bruge, når du skal rykke rundt på ting.

Magic Wand Tool.
Den kan du bruge, hvis du f.eks. har et billede af dig selv, hvor du står ved en helt mørk eller helt lys
baggrund. Så kan du trykke på baggrunden og den finder automatisk ind til kanten på det som ikke hører
med til baggrunden. Godt tool hvis du skal klippe biler, personer og andet ud af billeder.

Lasso Tool.
Lasso tool er ligesom en lasso. Hvis du vælger den, så kan du trykke på dit billede, holde venstre
museknap nede, og rykke værktøjet rundt på papiret for at udskære det.

Polygonal Lasso Tool.
Der kan du vælge den og trykke på dit dokument, så kan du klikke på forskellige punkter, så den laver en
udskæring. For at stoppe udskæringen trykker du bare med værktøjet nede på det punkt hvor du startede
udskæringen.

Magnetic Lasso Tool.
Når du bruge den tæt på en kant, siden på en person, en bil osv. så klæber den sig fast til nærmeste kant.

Crop Tool. Der kan du markere et sted på billedet og klippe det fra til at nyt billede med den størrelse du
markerede. Men husk. Resten af billede bliver fjernet.

Slice Tool.
Dette værktøj kan klippe de punkter ud du gerne vil have, og lave en html fil, hvor du har angivet link til de
forskellige stykker du har klippet ud. Godt værktøj hvis du i PS har lavet et billede af en menu, og vil klippe
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billederne ud til stykker der kan linkes fra.

Slice Select Tool.
Bruges til at vælge de forskellige stykker du har klippet ud.

Healing Brush Tool.
Kan "reparere" et billede ved at bruge sampled pixels eller pattern. Kan f.eks. bruges til at fjerne rynker på
billeder af personer.

Patch Tool.
Kan bruges til markere ødelagte steder på et billede, og reparere det ved at læse pixels og hex farver ved
siden af markeringen.

Brush Tool.
Nok det mest brugte værktøj i PS verdenen over, til at tegne forskellige mønstre med de brushes PS har,
eller dem du downloader. Du kan også bruge den til at lave bløde kanter på dit grafik.

Pencil Tool.
Ligesom en blyant. Til at tegne med, hvor du så selv kan bestemme størrelse.

Clone Stamp Tool.
Bruges til at "klone" det markede punkt, så du ligesom kan stemple det rundt omkring.

Pattern Stamp Tool.
Bruges til at male med det valgte pattern rundt omkring.

History Brush Tool.
Farver med den farve det layer nedenunder er.

Art History Brush.
Bruges til at lave en rund figur med tilfældige streger ud fra.

Eraser Tool.
Det normale "viskelæder" til at viske ting ud.

Background Eraser Tool.
Bruges til at slette baggrunde.

Magic Eraser Tool.
Ligesom Magic Wand Tool. Den sletter bare det sted du trykker på.

Gradient Tool.
Bruges til at lave en flydene farve skiftning ved at vælge en af PS egne farve sammensætninger, eller dine
egne.

Paint Bucket Tool.
Bruges til at male det felt du trykker på.

Blur Tool.
Bruges til at slørre tingene, hvis du f.eks. skal censurere noget. Nummerplade på bil, bryster på nøgne
damer osv.

Sharpen Tool.
Til at gøre ting skarpere.



Smudge Tool.
Bruges til at "tvære" ting ud på dine billeder. Lave store næser, bryster etc.

Dodge Tool.
Bruges til at lysne valgte punkter på billedet op.

Burn Tool.
Næsten ligesom dodge tool. Gør bare det at den mørkner ting istedet for at lysne dem.

Sponge Tool.
Farver / omfarver valgte punkter.

Horizontal Type Tool. Det normale værktøj til at skrive vandret tekst.

Vertical Type Tool.
Bruges til at skrive lodret.

Horizontal Type Mask Tool.
Bruges til at skrive lodret tekst, hvor det bare bliver et normalt layer og ikke et tekst layer.

Vertical Type Mask Tool.
Bruges til at skrive vandret tekst, hvor det bare bliver et normalt layer og ikke et tekst layer.

Pen Tool.
Bruges til at skære rundt hjørner og andet af ting.

Freeform Pen Tool.
Samme som pen tool, bare hvor du selv styrer den som lasso tool.

Rectangle Tool.
Til at lave rektangler.

Rounded Rectangle Tool.
Til at lave runde rektangler.

Ellipse Tool.
Bruges hvis du skal lave en ellipse.

Polygon Tool.
Bruges til at lave polygoner.

Line Tool.
Bruges til at lave linier.

Custom Shape Tool.
Bruges til at lave diverse figurer som er i PS. Du kan også downloade nye på nettet.

Notes Tool.
Giver dig mulighed for at bedhæfte noter til dine billeder.

Audio Annotation Tool.
Giver dig mulighed for at vedhæfte lyd til dine billeder.

Eyedropper Tool.
Til at vælge farver fra et punkt på dit billede.



Color Sampler Tool.
Giver dig lov til at se farve variabler i definerede punkter på dit billede.

Measure Tool.
Measure Tool kalkulerer distancer og vinkler i arbejds området.

Hand Tool.
Bruges til at navigere rundt på dine billeder.

Zoom Tool.
Bruges til at zoome ind og ud på dine billeder. Du kan også holde CTRL nede og trykke + for at zoome ind
og - for at zoome ud.

Håber i fik et overblik over funktionerne :).
- Og så kan jeg lige fortælle at der nok kommer en version 2 af denne artikel snarest med hvordan
funktionerne bruges / kan bruges.

Som en har skrevet, mener jeg dog ikke at det er "Dansk Mouse Over tekst". Hvis du ikke kendte til PS, og
hørte ordet "Lasso Tool". Siger det så sig selv at det er er Lasso Værktøj?
- Nej. Derfor forklarer jeg hvad de forskellige ting gør. Så der er jeg uenig ;)

Med Venlig Hilsen
Mads Bjørck // Madsass.dk
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En nybegynder vil få mere ud af at læse om værktøjerne i manualen end denne artikel. Intensionerne er
sikkert gode nok men lykkes ikke, da du er for kortfattet i dine beskrivelser og glemmer at nybegyndere
intet ved om programmet. Lidt eksempler på hvad jeg mener:
Derfor hjælper det ikke meget at du skriver om rektangel markeringsværktøjet m.m at de kan tegne
rektangler, ovaler o.s.v. du bør også skrive hvad de rektangler, ovaler m.m skal bruges til.
Om Gradient tool skriver du bl.a ...farve skiftning.. hvem ved hvad det er og hvorfor ikke bruge det ord alle
bruger og kender nemmelig farveforløb fra en farve til en anden.
Om Stemplet skriver du hvad det kan bruges til men glemmer at fortælle at man samler det der skal
klones op ved at klikke på det og holde alt-tasten nede.
Når man skal skrive til nybegyndere går det ikke at der er en hel masse underforstået. Du bliver nød til at
sætte flere ord på.
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Dansk 'mouse over' tekst til de forskellige tools. Ingen beskrivelser af arbejdsgange, eksempler eller andet.
Kun ordret oversættelse :-|
Photoshop har en stejl indlæringskurve, og denne 'artikel' hjælper ikke hvis man er blank på Photoshop
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Relativt nemt og gætte/eksperimentere sig frem til...
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