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 L’Explorador del Photoshop CS. 
 
Aquest “Explorador” és una eina molt millorada des de l’anterior versió i que ens permet treballar 
com un programa a part, però dins de Photoshop, ja que disposa de menús propis, paletes i barra 
d’eines. 
Actualment des d'aquest programa podem realitzar feines com crear noves carpetes, moure, 
eliminar, canviar els noms dels arxius i visualitzar una completa informació de sobre les imatges. 
També tenim noves opcions com classificar imatges, marcar-les, fer-les girar i buscar-les segons 
les categories assignades. 
 
El podem cridar de dues maneres diferents, des de la icona situada al costat de la caixa de 
pestanyes (Figura 1) o des del menú “Archivo/Explorar” (Figura 2). 
 

  
Figura 1          Figura 2 

 
Un cop hem clicat, obtenim aquesta pantalla: 
 

 
 
 
Maximizem la pantalla, perquè ocupi tot l’espai de treball i fem clic a la tecla tabulació per 
treure la caixa d’eines i les finestres flotants. 
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Ara comencem a analitzar el programa: 
 
   Menús  Icones de la barra d’eines                  Finestra principal 
 Arbre de carpetes      Barra d’ubicació 
 

 
 

   Previsualizador d’imatge  Informació de la imatge/Paraules claus 
   Commutador vista expendida 
 
 
 
La Barra d’Eines. 
 
Aquesta barra d’eines està formada per:  
 

“Eina rotar a la dreta i a l’esquerra”, si la cliquem la imatge voltarà segons el 
sentit que ens mostra la icona. I les miniatures de les imatges quedaran marcades 

amb una petita icona al costat inferior dret. 
 

“Eina marcador d’arxius”, per utilitzar aquesta eina cal que tinguem com a mínim una 
imatge seleccionada, llavors fent un clic la icona les imatges escollides quedaran 

marcades per una bandereta lila en el marge inferior dret. La podem desmarcar amb un altre clic. 
 

“Eina buscar”, farà apareixer un nou diàleg amb diferents opcions per la cerca d’imatges 
que filtrarà les dades i trobarem més depresa la foto desitjada. 

 
 

“Eina paparera”, seleccionem les imatges que volem eliminar i fent clic sobre aquesta 
icona els arxius seran enviat a la paperera, però no seran esborrades. 
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Les Preferències de l’Explorador. 
 
Podem accedir a les preferències des de dos llocs diferents, des del menú de Photoshop 
“Edición/Preferencias/Explorador de archivos” o des del propi menú de l’explorador 
“Edición/Preferencias”. D’una manera o altra anem a parar a la següent pantalla: 
 

 
 
“No procesar archivos con más de”:, és l'opció més interessant. Per defecte hi ha definits 200 
MB, és a dir, no funcionarà amb arxius més grans d’aquesta mida. De totes maneres és una opció 
configurable i podríem augmentar o reduir aquest valor. 
 
“Mostrar carpetas usadas recientement en el menú desplegable de ubicación”: podem 
escollir també el número de carpetes que vulguem veure en la barra d’ubicació. Per defecte 10. 
 
“Tamaño de miniatura personalizada en píxels de anchura”: podem escollir una amplada 
d’entre 128 a 1024, per la imatge que vulguem previsualitzar. 
 
A “Opcions” podem activar i desactivar els següents botons: 
“Permitir proceso de fondo”: si activem aquest botó la màquina utilitzarà  més potència de 
processador per generar vistes prèvies i “metadatos”. Per tant el deixem desactivat. 
 
“Vistas previas de alta calidad”: aquesta opció la deixem activada perquè ens interessa veure 
les imatges amb una certa qualitat. 
 
“Representar archivos vectoriales”: amb aquesta opció podríem fer que l’Explorador visualitzés 
miniatures d’arxius vectorials, però si no ens dediquem al disseny gràfic no cal que l’activem. 
 
“Analizar metadatos XMP de archivos que no son de imagen”: visualitza i edita els 
“metadatos” d’arxius que no són d’imatge. En principi la deixem desactivada. 
 
“Mantener archivos sidecar con archivos maestros”: ens permet moure, copiar, eliminar o 
canviar de nom els arxius XMP i THM juntament  amb l’arxiu mestre. Els arxius “sidecar” permeten 
que altres aplicacions precessin els “metadatos” d’un arxiu.  
 
Alerta!! Si l’arxiu sidecar el tenim gravat en un cd no ens mostrarà les propietats perquè és un 
suport només de lectura. Per què ho fes les hauríem de gravar al disc dur juntament amb l’arxiu 
imatge associat. 
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Menús. 
 
Menú “Archivo”: aquestes són les opcions que tenim en aquest menú. 
 

 
 
“Carpeta nueva”: crearem una nova carpeta on vulguem i amb el nom que ens interessi. 
 
“Abrir”: ens obrirà la fotografia que tinguem seleccionada en aquell moment. 
 
“Editar en Image Ready”: arrancarà directament aquest programa i ens hi traslladarà la imatge. 
 
“Cerrar Explorador de archivos”: tancarà el programa. 
 
“Información de archivo”: és el més important d’aquest menú ja que en diferents pantalles ens 
mostra tota la informació relativa a la foto, les dades que ens ha gravat l’arxiu “sidecar” de la 
càmera, i, fins i tot, ens deixa afegir-n'hi més.  
 

 
 
“Eliminar”: esborrarà la fotografia o fotografies seleccionades. 
 
“Crear caché para subcarpetas”: La memòria cau de la carpeta activa s’exporta a la carpeta 
actual de l’Explorador d’arxius. (La memòria cau en aquest cas emmagatzema informació de 
miniatures i d’arxius per accelerar el procés quan tornem a obrir una determinada carpeta). 
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“Exportar caché”: Tota la memòria cau s’exporta a la carpeta de l’actual Explorador d’arxius. 
 
“Purgar caché”: Elimina aquesta informació de la carpeta. 
 
“Purgar todo el caché”: Elimina tota la informació de la memòria cau. 
 
 
 
Menú “Edición”: aquí troben les opcions de selecció, les classificacions per “indicadors”, opcions 
de rotació, de “metadatos” i de “preferències”. 
 

 
 
“Seleccionar todo”: seleccionarem totes les imatges que tenim a la carpeta que es visualitza a 
l’Explorador. 
 
“Seleccionar todos los marcados con indicadores”: seleccionarà totes les imatges que 
tinguem marcades amb la bandereta que hem explicat anteriorment. 
 
“Deseleccionar todo”: deselecciona totes les imatges. 
 
“Indicador”: Fa la mateixa funció de la tecla bandereta, és a dir, posar-la a la imatge. 
 
“Clasificación”: serveix per donar una classificació als arxius, tant poden ser números com 
lletres. Posem un exemple: podríem voler classificar les fotos per una puntuació de l’1 al 10. Un 
cop fet aquest pas podríem visualitzar-les amb la numeració descendent o ascendent. 
 
“Borrar clasificación”: ens eliminaria les dades introduïdes. 
 
“Rotar 180º, 90º AC, 90º ACD, Aplicar rotación”: funciona com hem fet sempre en Photoshop, 
però amb l'avantatge que si volem rotar tota una carpeta sencera ho podem fer després d’haver 
seleccionat totes les imatges.  
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“Añadir metadatos”: aquesta opció només està activa per plantilles de “metadatos”, al final 
d’aquest capítol veurem com crear-les. Podem seleccionar vàries fotografies i amb l’ajut de la 
plantilla introduir-hi en totes la mateixa informació. 
 
“Sustituir metadatos”: Només funciona per plantilles, i en deixa canviar-ne. 
 
“Opciones de visualización de metadatos...”: ens deixa escollir quines dades volem visualitzar. 
 
“Preferencias”: ens porta directament a les preferències que haviem vist abans en la configuració 
de Photoshop. Al començament d’aquest capítol ja hem vist les opcions. 
 
 
Menú “Automatizar”: permet que el programa treballi tot sol. 
 

 
 
“Lote”: ens serviria per aplicar una acció a totes les fotos d’una carpeta. 
 
“Cambiar nombre de lote...”: permet canviar el nom de tots els arxius d’una carpeta al mateix 
temps. 
 
“Presentación en PDF...”: crea una presentació d’imatges en PDF i en pocs minuts. 
 
“Conjunto de imágenes...”: genera una determinada composició d’imatges per poder-les 
imprimir sense perdre espai dins d’un format de paper concret. Si no ens van bé les que porta per 
defecte se’n poden crear de noves. 
 
“Galería de fotografías Web...”: podem crear diferents galeries d’imatges per a web de forma 
automàtica. I, fins i tot, podem modificar els dissenys i crear-ne de nous si tenim coneixements de  
HMTL. 
 
“Hoja de contactos II...”: ens permet crear fulls de contactes en pocs minuts, podem escollir 
varies opcions. 
 
“Photomerge...”: aquest programa crea vistes panoràmiques a partir de diferents fotos. En un 
altre article explicarem el seu funcionament. 
 
“Servicios en línea...”: podem accedir als serveis en línia de la web d’Adobe. 
 
 
 
 
Menú “Ordenar”: permet ordenar les imatges per diferents dades, tal i com podeu veure al menú. 
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Menú “Vista”: ens deixa personalitzar la vista de l'Explorador, aquí tenim les opcions. Només 
detallaré les més importants. 

 
 

 
“Detalles”: Ens ensenya les fotos amb algunes especificacions dels “metadatos”. Com mostra 
l’exemple: 
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“Descubrir ubicación del explorador”: ens obre la ubicació exacta amb l’explorador de 
Windows, com mostra la imatge: 
 

 
 
 
 
La Finestra Principal. 
 
Aquesta finestra és on trobem totes les miniatures de les imatges que conté la carpeta 
seleccionada. 
 

 
 

En aquesta pantalla hi trobem marcats els indicadors en cada una de les imatges escollides, el 
senyal de si les hem rotades i, fent clic amb el botó dret del ratolí sobre una imatge, ens apareix 
un nou menú contextual amb les opcions més importants. 
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Els “metadatos”. 
 
La paleta “metadatos” ens permet editar i visualitzar la informació que conté la imatge sobre el 
contingut, l’origen, la història i el copyright. 
 

 
 
 
El llapis indica que és  
editable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Propiedades de archivo”: descriu les característiques de l’arxiu incloent mida, data de creació i 
modificació. 
 
“IPTC”: aquesta categoria l’hem de crear nosaltres, no la pot agafar l’enlloc. Clicant sobre el llapis 
s’obre una finestreta on podem escriure les dades que ens demana. 
 
“Datos de cámara (Exif)”: conté les dades sobre els ajuts que ha fet  la càmera digital en el 
moment de fer la foto. 
 
“GPS”: mostra la informació que afegeixen algunes càmeres digitals amb opció a GPS. 
 
“RAW de cámara”: mostra els “metadatos” de l’arxiu RAW. 
 
“Editar història”: manté el registre de modificacions que s’ha fet a la foto. 
 
 
 
Crear plantilles de“metadatos”. 
 
Per afegir informació als “metadatos” hem d’anar a “Archivo/Información de archivo”, i a 
descripció hi introduïm les dades que ens demana. 
Un cop fet això anem a la fletxeta de dalt a la dreta i li diem “Guardar plantilla de metadatos”.  
Des del mateix lloc podem gestionar-les, és a dir, esborrar-les (“Eliminar plantillas de 
metadatos”) o escollir la plantilla que ens interessi per afegir a la foto seleccionada (“Mostrar 
plantillas”). 
 
Més amunt s’explica com assignar una plantilla a un conjunt d’imatges, apartat “Edición/Añadir 
metadatos”. 
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Aquí trobem l’opció per gestionar les plantilles. 

Formulari on intriduïr la informació. 
 
 
 

Palabras clave. 
 
La paleta de “Palabras clave” ens permet crear i aplicar paraules clau a les imatges. Aquestes 
paraules clau ens permetran agrupar arxius per contingut. Llavors les paraules clau ens deixaran 
visualitzar els arxius per paraules claus. 
 
Aquestes paraules claus s’organitzen per categories. Anem-ho a veure: 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ens deixa validar la paraula 
escollida 
 
 
  
 
 
Paraula clau 
        Icones 
         Accedim al menú contextual 
  
     Grup de paraules clau 
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Escollir o canviar paraules clau: per escollir una paraula clau ja introduïda només cal fer un clic 
sobre la casella de l’esquerra. 
 
Podem gestionar les paraules clau fent clic al botó dret del ratolí sobre una paraula, fent clic sobre 
la fletxeta de la dreta que ens dóna pas al menú contextual (que mostra la imatge) o amb les 
icones carpeta, capa i paperera. 
 

 
 
“Palabra clave nueva “: a la paleta paraules clau fem clic sobre el quadre que hi ha a l’esquerra 
de la paraula escollida. 
 
“Nuevo conjunto de palabras clave”: Podem crear un nou grup de carpetes per introduir noves 
paraules clau. 
 
“Cambiar nombre”: ens deixa canviar tant el nom de la carpeta, com de la paraula. Però alerta si 
tenim assignades aquestes paraules a diferents imatges, perquè també les modificarà. 
 
“Eliminar”: esborra tant paraules clau com carpetes. 
 
“Buscar...”: ens permet rastrejar les imatges per una determinada paraula clau. Mirem la finestra 
que ens mostra. 
 

 
 

“Buscar en”: li podem indicar la carpeta i fins i tot les subcarpetes que ha de consultar. 
 

“Criterios”: si cliquem a la pestanya podem escollir diferents criteris de cerca i cada 
vegada que fem clic a símbol + ens afegirà noves opcions que ens restringiran encara més 
la cerca. 
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