ADOBE PHOTOSHOP CS4
Eines de navegació.
Les eines de navegació ens permeten moure'ns per la pantalla amb més agilitat, sobretot a partir
d'aquesta versió.
Eina lupa.
Per accedir a l'eina lupa

podem seleccionar-la o prémer la tecla Z.

Al posicionar-nos sobre la imatge apareix la lupa amb un simbol + a dins, això vol dir que
augmentarà la imatge.
Per augmentar, ens posem sobre la imatge i premem el botó esquerre del ratolí. Progressivament
anirà augmentant la imatge fins que deixem anar el botó.
Per disminuir fem el mateix però prement la teclat ALT.
Doble clic sobre la lupa per posar la imatge al 100%.
Eina mà.
El zoom progressiu s'incorpora també a l'eina mà (H) en aquesta versió.

Fem clic al botó esquerre del ratolí i mantenint-lo premut arrosseguem la vista de la imatge en la
direcció que vulguem.
Bé doncs, si premem la tecla ALT sense canviar d'eina farem un zoom per disminuir.
Si premem la tecla CTRL el zoom augmentarà.
Podem accedir a aquesta eina prement H sempre que vulguem, encara que estiguem treballant
amb una altra eina. Sense deixar anar la tecla H fem un clic amb el botó esquerra del ratolí i
apareixerà un quadret i ens farà un zoom enrere o endavant fins encaixar la foto a la pantalla.
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ADOBE PHOTOSHOP CS4
Podem moure el requadre fins on ens interessi, deixar-lo anar, i ens farà el zoom d'aquest tros
encaixat a pantalla.

Si tenim seleccionada una eina i premem la barra espaiadora també apareix l'eina mà.
CTRL + barra espaidora fa que el zoom augmenti, mentre que ALT + barra espaidora fa que
disminueixi.
Doble clic sobre l'eina mà encaixa la foto a la pantalla.

Eina Rotación de vista.
La teniu explicada en els apunts que fan referència a la configuració de les preferències de PS.
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