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La configuració de les preferències.
Configuració de les preferències del programa.
Per començar a treballar amb Photoshop CS, primer de tot tindrem d’aprendre a configurar-lo
correctament per tal de treure-li el màxim rendiment.
En primer lloc començarem veient la primera pantalla que es presenta en iniciar el programa.
Aquesta pantalla pot ser diferent si tenim activades més o menys paletes del programa.
Barra de Menú

Caixa d’eines

Finestres del programa o Paletes

Barra d’Opcions

Àrea d’imatge activa

Àrea de Paletes

Barra d’estat
Percentatge zoom

Menú desplegable amb les opcions disponibles
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El primer que farem serà configurar el Photoshop per a treballar bé. Anem al Menú “Edición,
preferencias, generales”

Ara anem a posar a “Estados de Historia” el número de passos per desfer allò que hem fet. Ens
permetrà de tornar enrera si ens equivoquem tants cops com posem aquí. Podem posar-ne fins a
500 però, està bé amb 20 - 30.
Segons Mellado, fins i tot amb una memòria superior a 512 Mb podem posar-ne entre 100 -150
estats. Si ho fem hem de tenir en compte que es relentirà la màquina, perquè tot el que farà ho
guardarà dins d’un fitxer temporal immens.

Passem a la pantalla següent prement “siguiente” i posem el que veiem en aquesta pantalla.
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Però analitzem dues opcions que ens podrien arribar a interessar:
“Preguntar antes de guardar achivos TIFF en capas”, és millor sempre guardar les
capes en format PSD. Però en aquest cas deixarem l'opció habilitada.
“Habilitar formato de documento grande (PSB)”, si es donés el cas de treballar amb
documents molt grans, per exemple, per fer una tanca publicitària. Però, hem de tenir en compte
que només ho obrirà el Photoshop CS, no és compatible amb les versions anteriors.
“Maximizar la compatibilidades archivos PSD”, li diem “NUNCA”.
“Versión Cue”, ens permetria treballar des de diferents terminals amb uns mateixos
arxius, sempre en el cas que tinguem els ordinadors en xarxa.
L’extensió de l’arxiu com nosaltres vulguem si en minúscules o majúscules i la llista
d’arxius a 10 ó 15 o els que desitgem. Això ens permet d’obrir els últims arxius que hem fet servir
sense haver-los d’anar a buscar. (Archivo/abrir recientes/ i triar de la llista).

Premem “siguiente” i a “Cursores de pintura” posem : “Tamaño de pincel” i a
cursores”: “Preciso”.
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La següent pantalla ens deixa configurar la transparència, la mida de la quadrícula i el color del
“lienzo”. La deixem tal com està, perquè les opcions que venen per defecte són les correctes.
Si ens interesses podríem canviar totes aquestes opcions, però la quadrícula grisa i blanca ens
facilita molt la visualització de les imatges.

Anem a la pantalla següent i comprovem que estigui configurada tal i com la veiem a la imatge.
Una altra vegada les opcions per defectes són del tot correctes, encara que podríem posar totes
les opcions al nostre gust.
Les regles és millor que treballin en centímetres, perquè hi estem més acostumats i la tipografia
en punts.
Pel que fa a la resolució en fotografia sempre es treballa a 300 píxels per polzada i la de pantalla
ha de ser 72 perquè és la dels monitors.
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Passem ara a definir les guies, les quadrícules i els sectors.
Aquí deshabilitarem “Mostrar números de sector”.

En fer “siguiente” ens apareix la pantalla següent:
“Carpeta de plugins adicionales”, és convenient tenir un directori addicional per a posar
tots els plugins (filtres) que vulguem incorporar al programa, ell ja en porta però n’hi podem
anar afegint. Així, crearem una carpeta per a copiar-los i a aquesta finestra li posarem on
l’hem creada.
També podem posar el número de sèrie del programa per si el necessitem alguna
vegada.
“Discos de memoria virtual”, el que és molt important és tenir dos discos durs, ja que
ens permetran de treballar molt més ràpidament. Així, si en tenim dos posarem en primer
lloc el D:\ o bé el nom de la unitat que tinguem, si disposem de més discos els anirem
retribuint successivament.
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A la pantalla següent definim la RAM disponible per al programa, per defecte està al 50% però hi
posarem el 75% o el 85%. No marcarem “utilizar caché para histogramas”.

La següent pantalla “Explorador de archivos” la veurem més endavant. En principi la deixarem
així.

Ara ja hem definit les preferències, fem OK i sortim a la finestra principal del programa.
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