ADOBE PHOTOSHOP

EXERCICI 15
Has de fer els mateixos retocs a les 10 fotografies que trobaràs al costat d’aquest
exercici. Per fer-ho més fàcil, farem servir una acció. Segueix els següents passos
per completar l’exercici:

1. Descarrega les fotografies i descomprimeix-les en una carpeta.
2. Obre el programa Photoshop i obre la primera fotografia.
3. Fes visible la paleta Accions (Ventana – Acciones).
4. Crea una nova acció, dona-li nom (el que tu vulguis) i prem Grabar.

5. A partir d’aquest moment i fins que no premem el botó d’stop, tots els passos
que anem fent a la imatge que tinguem oberta s’aniran guardant. A tall
d’exemple, farem tots els següents canvis a la imatge:
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a. Nivells automàtics.
b. Saturació de la foto a 20.
c. Tamany de la imatge de 1024 píxels d’amplada.
d. Tamany del lienzo de 500 píxels d’alçada.
e. A la part de dalt a la dreta, escriure el teu nom amb lletra visible.
f. Guardar.
6. Ara que ja hem fet tots els canvis que volíem, premem stop i l’acció queda
registrada i guardada per fer-la servir en qualsevol imatge.

Per aplicar l’acció a una imatge qualsevol és tan senzill com obrir la imatge en
qüestió, seleccionar l’acció a la paleta d’accions i prémer el botó play de la paleta.
Això executarà de cop i en el mateix ordre que van ser gravats tots els passos
corresponents a aquesta acció.

Però si pensem una mica, veurem que això està molt bé però quan el nombre
d’imatges a tractar amb la mateixa acció és baix. Si hem de tractar 100 imatges de
cop ens les hem d’enginyar per fer-ho tot de cop, no? Anem-ho a provar en aquest
mateix exercici. Segueix els següents passos per fer-ho:

1. Obre el programa Photoshop.
2. Ves al menú Archivo -> Automatizar -> Lote.
3. A la finestra emergent que apareixerà triem:
a. En Conjunto la carpeta que conté l’acció.
b. En Acción el nom de l’acció que volem aplicar.
c. A Origen escollim Carpeta.
d. Premem el botó Elegir i escollim la carpeta que conté totes les fotos
que volem tractar.
e. A Destino escollim Guardar y cerrar.
f. Marquem la casella Ignorar comandos “Guardar como” de Acción.
4. Finalment, premem OK i es processaran totes les fotografies de la carpeta.
5. Comprovem el resultat anant a la carpeta.
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