Introdução ao Photoshop
O que esperamos do programa e o que podemos conseguir com ele

Área de trabalho
Apresentação do interface do Photoshop
Palettes e menus
Tools
layers
Trabalhar com ficheiros
Visionamento de imagens
Régua, grelha de trabalho, e guias
Personalizar a area de trabalho
Preferencias
Recuperar e desfazer
Memória

Imagens no Photoshop
Imagens Bitmap e grafismos vectoriais
Tamanho de Imagem e resolução
Mudar o tamanho e a resolução das imagens
Recolher imagens das Câmaras digitais
Imagens digitalizadas
Criar abrir e importar imagens
Colocar ficheiros (Place files)

Ficheiros raw da Câmara
Ficheiros raw da Câmara em Photoshop
Processar, abrir e trabalhar com ficheiros raw em Photoshop

Cor
Modos de cor
Canais de cor
Converter entre diferentes modo de cor
Converter para cor indexada

Cor e correcções de tom
Visionar histogramas e valores de pixel
Ajustamentos de cor
Ajustar imagens com Levels, Curves, e Exposure
Preparar imagens para produção
Correcções de hue/saturation e color balance
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Melhorar brilho e sombra da imagem
Coordenar, substtuir e misturar cores
Fazer Rapidamente Ajustes gerais das imagens
Efeitos especiais de cor

Selecções
Criação de selecções
Ajuste de selecções de pixel
Suavização e refinamento dos contornos das selecções
Mover copiar e colar selecções e layers
Salvar, carregar e apagar selecções
Usar máscaras

Transformar e retocar
Tamanho da area de trabalho
Rodar e Virar em espelho, imagens inteiras
Cortar imagens
Correcção de distorções de imagem
Reduçãodo ruído da imagem
Aumentar a Clareza das imagens
Transformação de objectos
Retocar e reparar imagens

Layers
O que são os Layers
Seleccionar agrupar e ligar layers
Mover copiar e trancar layers
Trabalhar com os layers
Definir opções de opacidade e mistura de layers
Efeitos e estilos de Layer
Objectos inteligentes

Canais e cores directas
Canais
Acrescentar cores directas

Desenhar
Grafismos vectoriais
Desenho de formas
Ferramentas da caneta
Paths
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Editar paths
Conversão entre paths e selecções

Pintar
Ferramentas de pintar
Selecção de pincéis predefinidos
Criação de pincéis e definir opções
Criar e organizar pincéis predefinidos
Modos de mistura
Apagar
Graduações de cores
Encher e contornar selecções e layers Criação de padrões
Escolher cores

Filtros e efeitos especiais
Filtros
Aplicação de filtros.
Galeria de filtros
Dicas para criar efeitos especiais
Carregar imagens e texturas

Texto
Lyers de escrita
Editar texto
Escolher uma língua para o texto
Efeitos com texto
Conversão de texto em Linhas, formas, e selecções
Formatar caracteres
Caracteres especiais
Formatações de parágrafo

Rollovers e animações
Rollovers
Animações

Imagens para a web
Optimização de imagens
Formatos e opções

Gravar e exportar imagens
Gravar imagens
Gravar ficheiros PDF
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Gravar ficheiros GIF, JPEG, e PNG
Gravar ficheiros noutros formatos
Formatos de ficheiros

Impressão
Imprimir do Photoshop
Impressão Comercial
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