ADOBE PHOTOSHOP

EXERCICI 1
Per començar a treballar fotografies amb Photoshop, primer n’hauríem d’aconseguir dues
per poder fer l’exercici 2. Diguem que volem dues fotografies de la catedral de Notre Dame
de París, totes dues bastant grosses (que tinguin un tamany superior a 1024x768).

Avui en dia les dues fonts més importants d’on podem obtenir imatges digitals són Internet i
les càmeres digitals. Anem a veure com ho podem fer en cada un dels dos casos.

Obtenir una imatge d’Internet:
D’entrada, qualsevol imatge que trobem a Internet en qualsevol pàgina web és susceptible
de que ens la puguem guardar en el nostre ordinador (drets d’autor a part). Per fer-ho
només cal prémer el botó dret del ratolí sobre la imatge i escollir l’opció Guardar imagen
como si fem servir Internet Explorer o Anomena i desa la imatge si fem servir Mozilla Firefox.
Això ens permetrà desar la imatge on vulguem.

Però avui en dia hi ha cercadors especialitzats d’imatges que ens poden ajudar molt sobretot
si estem buscant una fotografia amb una temàtica concreta. Aquí us detallaré com fer el
procés utilitzant el cercador d’imatges de Google. Per fer-ho, seguim els següents passos:

1. Engeguem un navegador d’Internet.
2. Anem a l’adreça www.google.com
3. Premem sobre l’apartat imatges.
4. En el cercador li demanem quina imatge estem buscant i premem intro.
5. Google buscarà totes les imatges que en té constància que s’ajustin a les paraules
clau que li hem demanat i ens les mostrarà tal com es veu a la pantalla que teniu a
continuació.
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6. Fixem-nos d’entrada en vàries coses. De cada foto tenim una miniatura i a sota el
tamany en píxels i en KB. Finalment, ens mostra de color verd l’adreça de la web
d’on la trobat. Això pel que fa a la zona dreta de la pantalla. A l’esquerra, Google ens
ofereix unes quantes opcions per afinar més la cerca, com pot ser el tamany de les
fotos, si és una foto, un dibuix i el color que volem que hi predomini.
7. Un cop decidim la foto que volem, li premem un clic amb el botó esquerra. Això ens
farà aparèixer una pantalla amb la foto en petit a la part de dalt i la web d’on s’ha tret
ocupant tota la part inferior.
8. Premem una altra vegada la foto en petit de la part de dalt i ara si que ens apareixerà
una pantalla amb la fotografia completament sola.
9. És en aquest moment que podem prémer el botó dret del ratolí i guardar la imatge tal
com s’explica al principi de l’exercici.
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Obtenir una imatge a partir d’una targeta d’una càmera digital:
Seguim els següents passos per aconseguir traspassar les fotos que tenim a la càmera
digital fins a l’ordinador:
1. Connectem la càmera digital a l’ordinador mitjançant el cable que ens han
subministrat. Si no és el cas i, per exemple, disposem d’un lector de targetes, traiem
la targeta de la càmera i la posem en el lector de targetes (aquest ha d’estar
connectat a l’ordinador).
2. A través de l’Equipo (Windows Vista) o de Mi PC (Windows XP) accedim a la targeta,
que si hem connectat bé ens ha d’aparèixer com una de les unitats disponibles.
3. A dins les targetes normalment hi ha una carpeta que es diu DCIM amb una altra
carpeta dins. Entrem dins d’aquestes dues carpetes i hem de veure, en principi, totes
les fotografies que hi ha a la targeta.
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4. Si ens fixem en la imatge anterior, les imatges que volem treure la màquina digital les
hem de veure a la part dreta de la finestra i la carpeta de destí on les volem guardar
ha de ser visible a la part esquerra.
5. Seleccionem les que volem copiar a l’ordinador i, per exemple, arrossegant-les des
de la dreta fins a la carpeta de destí a l’esquerra les deixem anar. Això ens crearà
una còpia de les fotos. També podem fer-ho fent copiar i enganxar. Si fem aquest
mètode les imatges resten a la targeta i en fem una còpia al disc dur. Si haguéssim
fet tallar i enganxar hauríem eliminat les fotografies de la targeta.
6. Recorda, per acabar, de desconnectar el lector de targetes o la càmera digital de
forma correcte per evitar danys.
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