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BORRADOR – BORRADOR DE FONDOS – BORRADOR MÁGICO (E)

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:
•

Com els seus noms indiquen, serveixen per esborrar parts d’una capa o d’un document,
amb l’inconvenient de que si ho fem, perdrem la informació i ens quedarà un forat a la
imatge. Hi ha però altres mètodes en què es pot arribar al mateix resultat sense perdre
aquesta informació, per tant, hem d’anar en compte a l’hora d’utilitzar aquestes eines.

•

El BORRADOR utilitza els mateixos paràmetres i configuració que el pinzell (veure pràctica
del PINZELL i LLAPIS)

En aquesta pràctica només parlarem del BORRADOR DE FONDOS, ja que tots tres són
semblants i no és una eina que utilitzarem gaire.
Per activar el BORRADOR DE FONDOS ho farem amb la tecla E i tot seguit, amb el ratolí.
Escollirem els atributs a la barra d’opcions i configurarem el pinzell.

1.- Per definir el grau d’extensió a esborrar, podem escollir al menú de LIMITES:
-

NO CONTIGUO
CONTIGUO

- HALLAR BORDES

Per esborrar el color de l’àrea seleccionada.
Per esborrar les zones que tinguin el color escollit i que
estiguin enllaçades entre sí.
Per esborrar mantenint la definició del contorn d’una àrea
determinada.

2.- La TOLERANCIA determinarà el número de colors a eliminar. Un percentatge molt alt,
esborrarà un major número de colors.

3.- A l’opció MUESTRAS escollirem l’opció més adequada per a definir les zones que eliminarem
mentres desplacem el ratolí per la imatge.
-

CONTINUO
UNA VEZ
MUESTRA DE FONDOS

Esborrarà zones adjacents constituïdes per colors diferents.
Esborrarà exclusivament el color sobre el qual situem el ratolí.
Eliminarà zones de la imatge que tinguin el color de fons
actual.

4.- Finalment, si volem protegir zones de la imatge que tinguin el color de fons visible a la paleta
de les eines, activarem PROTEGER COLOR FRONTAL.
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Una vegada tinguem configurats tots els paràmetres, podem aplicar l’eina, arrossegant el ratolí per
la zona que vulguem eliminar.
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