
photoshop
Arte-batxilergoan

Maria Ganzabal



AURKIBIDEA

Irudi motak........................................................................... 6
Hasierako pantaila.................................................................. 7
Dokumentu berri bat sortu......................................................7-9
Geruzak. Oinarrizko erabilera.................................................9,10
Fitxategi motak. Formatuak.................................................10,11
Tresnak. Pintzela....................................................................12
Atzeko eta aurreko koloreak....................................................13
Tresnak.Tanta-kontagailua.......................................................13
Pantaila-moduak....................................................................13
Tresnak. Eskua eta Zooma......................................................14
Desegin eta berregin..............................................................14
Tolerantzia............................................................................15
Tresnak. Ezabagailua..............................................................15
Tresnak. Pintura-potoa............................................................15
Tresnak. Degradatua..............................................................16
Ariketak.........................................................................  16-18

1-Oinarriak
0-Tresna-barra eta teklatuko laster-bideak...................................... 4, 5

2-Hautapenak eta eraldaketak

Hautapenak.................................................................... 19-22
Bereizmena, argazki-kameran........................................... 23,24
Bereizmena, Photoshopen................................................. 25,26
Euskarriaren tamaina aldatu.............................................. 26,27
Doitasun-tresnak............................................................. 27,28
Mozteko tresna.................................................................... 28
Kopiatu eta itsatsi................................................................. 29
Eraldaketak. Eraldaketa libreak........................................... 30,31
Ekintza automatikoak............................................................ 32

3-Kolorea, doikuntzak eta ukituak

Kolore-moduak............................................................... 33-35
Kolore-sakontasuna...............................................................35
Kolorearen kudeaketa....................................................... 36,37
Pantone-koloreak..................................................................37
Adobe Kuler......................................................................... 38
Doikuntzak..................................................................... 39-43
Zuri-Beltza..................................................................... 44,45
Sormenezko doikuntzak................................................... 46-49
Ukituak egiteko tresnak.................................................... 50-52



4-Lan aurreratua

Maskarak eta alfa-kanalak..................................................... 53
Geruza-maskarak........................................................... 54-56
Ebakin-maskarak................................................................. 57
Estu-maskarak eta geruza-estiloak..........................................58
Trazatuak eta forma bektorialak.........................................59,60
Iragazkiak.......................................................................61-69
Panoramikak........................................................................70

5-Testuak

Testuak......................................................................... 71-73
Testuak desitxuratu...............................................................74
Testu-paletak.......................................................................75
Geruza-estiloak....................................................................76
Testuak trazatuetan..............................................................77
Testua forma eta irudi bihurtzea........................................ 78,79
Testuak eta maskarak...........................................................80
Tipografia. Kontzeptu batzuk..................................................81
Familia tipografikoak.............................................................82
Tipografia nola aukeratu....................................................83,84

6-Animazioa

Animazioa Photoshopen.........................................................85
Laukien bidezko animazioa.....................................................86
 Opakutasunezko animazioa.............................................87
 Posizio-animazioa..........................................................87
Denbora-lerroaren bidezko animazioa..................................88,89

Bibliografia....................................................................................90



 Luma
 Forma libreko luma
 Aingura-puntua gehitzeko tresna
 Aingura-puntua kentzeko tresna
 Aingura-puntu bihurtzeko tresna

 Argitan gehiegi edukitzeko tresna
 Argitan gutxiegi edukitzeko tresna
 Belakia

 Pintzela
 Arkatza
 Kolorea ordezkatzeko tresna

 Pintzel zuzentzaile zehatza
 Pintzel zuzentzailea
 Adabakia
 Begi gorrien pintzela

 3Dko orbita-tresna
 3Dko tokialdatzea ikusteko tresna
 3Dko panoramika ikusteko tresna
 3Dko ibilbidea ikusteko tresna
 3Dko zooma

 Historiaren pintzela
 Pintzel historikoa

 Klonatzeko tanpoia
 Motiboaz klonatzeko tanpoia

TRESNA-BARRA

 Mugitzeko tresna

Marko laukizuzena
Marko eliptikoa
Lerro bakarreko markoa
Zutabe bakarreko markoa

 Lazoa
 Lazo poligonala
 Lazo magnetikoa

 Azkar hautatzeko tresna
 Makilatxo magikoa

 Mozteko tresna
 Sektorea
 Sektorea hautatzeko tresna 

 Ezabagailua
 Hondoak ezabatzeko tresna
 Ezabagailu magikoa

 Degradatua
 Pintura-potoa

 Laukizuzena
 Laukizuzen biribildua
 Elipsea
 Poligonoa
 Lerroa
 Forma pertsonalizatua

 3Dko biratzea
 3Dko mugitzea
 3Dko panoramika
 3Dko irristatzea
 3Dko eskalatzea  Eskua

 Ikuspegia biratzeko tresna

 Zoom-tresna

 Trazatuak hautatzeko tresna
 Hautapen zuzena
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 Tanta kontagailua
 Kolore lagina
 Erregela
 Oharrak jartzeko tresna
 Zenbaketa

 Desfokuratzea
 Fokuratzea
 Atzamarra

 Testu horizontala
 Testu bertikala
 Testu horizontalaren maskara
 Testu bertikalaren maskara



TEKLATUKO LASTERBIDEAK
f7: geruzen paleta ateratzeko
D: kolore beltza jartzeko aurreko kolorean
X: kolore zuria jartzeko aurreko kolorean
Alt: tanta kontagailua
FF: pantaila osoa/pantaila normala
Zuriune-barra: eskua
Ktrl+: handitze-zooma
Ktrl-(minus tekla): txikitze-zooma
Ktrl+0: pantailan sartzeko. Eskuaren gainean klik bikoitza eginda ere pantailan 
sartuko gara.
Ktrl+Alt+0: % 100eko ikuspegia. Zoomaren gainean klik bikoitza eginda ere 
% 100eko ikuspegia izango dugu.
Ktrl+Z: behin desegiteko
Ktrl+Alt+Z: behin baino gehiagotan desegiteko
Ktrl+Maius+Z: berregiteko
Ktrl+H: hautapen bat ikusteko edo ezkutatzeko
Maius tekla hautapenak egiten ditugunean: hautapenak gehitu
Alt tekla: hautapenak egiten ditugun bitartean: aurreko hautapenari kendu
Maius tekla laukizuzena egiten dugunean: Karratua
Maius tekla elipse bat egiten dugunean: zirkunferentzia
Alt tekla laukizuzenak, poligonoak edo elipseak egiten ditugunean, zentrotik 
egiteko
Ktrl+A: dena hautatu
Ktrl+D: hautapena kendu
Ktrl+C: kopiatu
Ktrl+V: itsatsi
Ktrl+X: moztu
Ktrl+R: erregelak jarri/kendu
Ktrl+T: eraldaketa libreak
Ktrl+Alt+ T: Eraldaketa librea eta jatorrizko objektua bikoizteko
Maius tekla eskalatzen dugunean: Proportzionalki eskalatzeko
Ktrl tekla heldulekuetatik tiratzen dugularik: Independenteki hartzeko heldule-
kuak (distortsionatzeko)
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IRUDI-MOTAK
Bit-mapako irudiak. Photoshop programak bit-mapako 
irudiekin egiten du lan. Argazki edo bideo digitaletan aurkitzen 
ditugu. Pixel-multzo batek osatzen du irudia. Pixelak dira 
pantailetan ikusten ditugun karratu txiki horiek. Pixel bakoitzak 
bit batzuk ditu, kolorearen sakontasunaren arabera: 1, 8, 
16, 32 izan daitezke. Bita da kolore-informazioaren unitatea. 
Bereizmena (Resolución) da tarte jakin batean dagoen pixel-
kantitatea, normalean honako unitate hauetan ematen da: 
pixelak hazbeteko/ píxeles por pulgada/ Pixels Per Inch/ ppi. 
Irudiaren kalitatea bereizmenaren edo pixel kantitatearen 
arabera koa da eta askotan gertatzen da irudia handitu ahala, 
garbitasuna galtzea, eta irudiaren ertzak pixelatuak agertzea. 
Mota honetako irudiak BMP, TIFF, JPG... formatuetan gordetzen 
dira. 

Irudi bektorialak. Marrazkiak dira 
eta diseinu grafikoan edo marrazketa 
teknikoan erabiltzen ditugu. Objektu 
geometriko independenteak dira (kurbak, 
lerroak, poligonoak...). Irudi horiek metodo 
matematikoen bitartez osatzen dira; hortaz, 
handitzean erreberritu egiten dira eta ez dute 
kalitaterik galtzen. Irudi-mota horiek beste 
programa informatiko batzuetan lantzen dira 
(Ilustrator, Autocad...) eta ez Photoshop-en.
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HASIERAKO pANTAILA

Lan 
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Paletak
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Paleta asko daude, baina ez zaigu interesatzen guztiak agerian izatea. Nahi ditugunak 
bistaratzeko, Menu/ Ventana/Color, Capas, Ajustes (Menua/Leihoa/Kolorea, Geruzak, 
Doikuntzak) aukeratu eta klik egin. Aukera-barran, Tresna-barran aukeratutako tresnaren 
araberako parametroak agertuko dira. Goiko adibidean Pintzel-tresna aukeratu dugu eta 
Aukera-barran honako hauek agertu dira: Pintzel motak, tamainak, moduak, opakutasuna 
eta fluxua. 
Egoera-Barran dokumentuaren hainbat datu dauzkagu: zooma, tamaina eta bereizmena.         

DOKUMENTU BERRI BAT SORTU
Photoshop programa bi modutan erabil dezakegu:
1.- Irudiak aldatu edo ukituak egiteko, Archivo/Abrir (Fitxategia/Ireki) aukeratuko dugu eta 
lehenagotik gordeta dauzkagun irudiak irekiko ditugu editatzeko.
2.- Marrazkiak sortzeko. Nahiz eta programa ez izan egokiena horretarako, tresna batzuk 
dauzkagu, adibidez: Pintzela, Arkatza, Luma... Modu honetan lan egiteko fitxategi berri bat 
sortu behar dugu. Archivo/Nuevo (Fitxategia/Berria) aukeratuta, hurrengo elkarrizketa-
koadroa agertuko da.
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horren arabera erabaki. Irudia inprimatzeko bada, gutxieneko bereizmen gomendagarria 
300 ppi-koa da; baina pantaila batean ikusteko, web-orri baterako, edo Interneten 
orokorrean agertu behar bada, nahikoa da 72 ppi jartzearekin. Bereizmena eta irudiaren 
pisua, zenbateko tamaina okupatzen duen, alegia, lotuta daudela ere jakin behar dugu. 
Zenbat eta bereizmen handiagoa, orduan eta pisutsuagoa da irudia.
2.-Predefinir (Aurretik zehaztu) aukera-multzoak tamaina eta bereizmen estandarizatu 
batzuk konfiguratzeko parada ematen digu, gure irudiaren azken helburuaren arabera. Honako 
hauek, besteak beste:   

Portapapeles (Arbela). Irudi bat moztu edo arbelean kopiatu badugu eta gure fitxategi 
berri batean itsatsi nahi badugu, tamaina eta bereizmena ikusi ahal izango ditugu. 
Papel internacional (Nazioarteko papera)/ A6, A5, A4 aukeretako bat hautatuz 
gero, programak berak ezarriko du 300 ppi-ko bereizmena, paperean erabiliko dela 
aurreikusten baitu,  inprimatzeko dela, alegia.
Fotografía/ 3*2 pulgadas (Argazkia/ 3*2 hazbete). Argazkilaritza-munduan 
ere tamaina estandar batzuk daude eta horretan ere 300 ppi-koa da bereizmen 
gomendagarria.
Web; dispositivos y móviles; película y vídeo (web; gailu eta mugikorrak; filma eta 
bideoak). Aukerak bakoitzari dagozkion tamaina egokiak eta 72 ppi-ko bereizmena  
eskainiko dizkigu, pantaila batean ikusteko baitira.
A medida (Neurrira). Irudiari estandarretatik kanpoko neurria ezartzeko aukera 
ematen digu, eta ondoko bi laukien bidez definituko dugu:

1.-Nombre (Izena)
4.-Resolución (Bereizmena). 
Parametro honek irudiaren 
xehetasun maila adierazten du. 
Normalean, pixelak hazbeteko, 
ppi unitatearen bidez ematen 
dira. Bereizmena aukeratzeko, 
irudiaren helburua zein izango 
den pentsatu behar dugu eta 

1
2

3
4

5 6
7
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3.- Anchura y Altura (Zabalera eta Altuera). Laukiak eta aukera-multzoak erabilita neurriak 
eta unitateak aukera ditzakegu: pixelak, hazbeteak, cmak, mmak… 
5.- Modo de color (Kolore-modua) aukera-multzoan bi dira erabilgarrienak: RGB, argia 
osatzen duten koloreak, irudia pantailan ikusteko bada eta CMYK, tintak, inprimatzeko bada. 
Aukeraketa hori eta beharrezko doikuntzak momentu honetan zein bukaeran egin ditzakegu. 
Argi ez badaukagu, normalean RGB moduan erabiltzen dugu.



7.-Contenido de Fondo (Atzeko planoaren edukia) aukera-multzoaren bidez erabakitzen dugu 
zein koloretan aterako den gure irudiaren euskarria, aukerak honako hiru hauek dira: zuria, 
atzeko kolorea eta gardena. Zuria ez den beste edozein kolore ezarri nahi badiogu  atzeko 
planoaren kolorea aukeratuko dugu. Geroago ikusiko dugu nola aldatu daitekeen kolore hori 
Tresna-barran.
8.-Tamaño de la imagen (Irudiaren tamaina edo pisua). Irudiak zenbat gigabyte okupatuko 
duen. Neurriaren, bereizmenaren, geruzen, eta formatuaren araberakoa izan ohi da tamaina.

gERUzAK. OINARRIzKO ERABILERA   
Argazkiko, diseinuko eta marrazketako ia programa guztiak geruza-egitura batean oinarritzen 
dira, lana antolatzeko.
Geruzek orri gardenek bezala funzionatzen dute, eta bata bestearen gainean metatzen dira.
Gaineko geruza osoa ikusten da eta zati gardenetan edo erdi-gardenak direnetan azpiko 
geruzetan dagoena ikus daiteke. 
Funtzionamendu hori oso praktikoa da. Izan ere, geruza horiek independenteki funtzionatzen 
dute; eta geruza bakoitzean elementu bat kokatzen badugu, edozein momentutan mugitu, 
desagerrarazi, ezabatu edo aldatu dezakegu gainerako elementuei eragin gabe.
Hori guztia antolatzeko, honako bi aukera hauek dauzkagu: Menú/Capas (Menua/Geruzak) 
eta haren paleta /Menú/Ventana/Capas (Menua/Leihoa/Geruzak)/ edo F7 tekla sakatu. 
Bietan egin ditzakegu ekintza berak.
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Irudi edo marrazki guztiek daukate lehenetsita Fondo (Hondoa) esaten zaion geruza bat.
-Geruza berri bat egiteko sakatu beheko botoian, Capa nueva (Geruza berria), eta orri 
garden bat aterako da. Programak erakusten dituen karratu zuri eta gris txikiek  gardentasuna 
irudikatzen dute, eta inprimatzean ez dira ikusten.
-Geruza bat bikoizteko, sakatu haren ikonoan eta arrastatu kapa berriaren ikonoraino. 
-Geruzen ordena aldatzeko, Ikonoan sakatu eta arrastatu gainerako geruzen ikonoen artera, 
haren lekuan kokatu arte.
-Geruzak aktibatzeko. Urdinez dagoen geruza aktibatuta dago. Beste geruza bat aktibatzeko 
beraren ikonoan sakatuko dugu. Hainbat geruza batera aktibatzeko, <MAIUS> tekla sakatuta 
dugula, aktibatu nahi ditugun ikonoetan klik egingo dugu.
-Objektu konkretu baten geruza modu azkarrean aktibatzeko, kurtsorea objektu horren 
gainean jarriko dugu eta klik egingo dugu saguaren eskuineko botoiarekin. Pantailan, pixel 
hori daukaten geruza guztiak agertuko dira eta nahi duguna aukera dezakegu bere izenean 
klik eginda.
-Geruza bat ikusteko edo ezkutatzeko, aski dugu klik egitea geruzaren ikonoaren ezkerraldean 
dagoen begian.
-Opacidad (Opakutasuna). Geruza bakoitzaren gardentasun-maila aldatu dezakegu 0tik 
100era bitartean.
-Geruzen arteko fusio-modua. Horren bidez aktibatuta dagoen geruza eta bere azpikoaren 
artean efektuak  sortu edo aldatu ditzakegu.
-Geruza bat blokeatzeko, klik egin Giltzarrapo-ikonoan. Horren bidez elementu bat babestu 
dezakegu edo duen era eta posizioa mantendu. Hondo-geruza berezia denez, beti dago 
blokeatuta. Bertan zerbait aldatu nahi badugu, onena bikoiztea da eta lan egitea bigarren 
kapa horretan. Oso modu ona da, gure jatorrizko irudiak babesteko.
-Askotan, geruzak akoplatzea komeni zaigu, lana bukatu dugulako eta gutxiago okupatzeko, 
edo geruza batzuk batean elkartzea interesatzen zaigulako. Horretarako, honako ekintza hauek 
ditugu: Menú/Capas/Combinar hacia abajo, Combinar visibles, Acoplar imagen (Menua/
Geruzak/Batu beherantz, Batu ikusgaiak, Egokitu irudia). 
-Dokumentu bat gordetzean, kontu handiz ibili behar dugu. Lana bukatutzat ematen badugu, 
JPG, TIFF edo beste formatu batean gorde dezakegu; baina geruzak eta Photoshoparen 
ezaugarri guztiak gorde nahi baditugu, PSD formatuan, Photoshopen formatuan, gorde behar 
dugu. Azken aukera hori erabili behar dugu lana beste saio batean jarraitzeko; eta berriro 
irekitzean, geruzak eta guzti berrezkuratzeko.
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fITxATEgI-MOTAK. fORMATUAK
Irudi-formatuak honako bi irizpide hauen arabera bereizi ohi dira. Informazioa gordetzeko 
era -bektoriala edo bit-mapako irudia- eta erabilitako konpresio modua. Photoshopen gehien 
erabiltzen ditugun formatuak honako hauek dira: PSD, RAW, TIFF eta JPG.

pSD da Photoshopen formatu lehenetsia, eta programaren ezaugarri guztiak mantentzen 
ditu; besteak beste, geruzak, efektuak eta maskarak. Gainera, gordetzean, irudiak ez du ia 
kalitaterik galtzen. Formatu hau erabiliko dugu irudi baten lan-prozesua bukatu gabe saioa 
amaitu nahi badugu. Irudian egin nahi dugun lana bukatuta, konpresio handiagoa onartzen 
duen beste formatu-mota bat erabiliko dugu gordetzeko. Izan ere, PSD fitxategiak asko 
okupatzen du eta hori da, hain zuzen ere, duen eragozpenik  handiena. Ez du onartzen 
2GB baino gehiago okupatzen duen fitxategirik, tamaina handiagoan gordetzeko bestelako 
formatuak erabili behar ditugu -PSB, RAW edo TIFF-.

RAW fitxategiak argazki-kamera digitalen oinarrizko artxibategiak dira, baina bakarrik 
aurkituko dugu aukera hau  gama altuko kameretan. Bestelako kameretan, artixibategiak TIFF 
edo JPG formatuetan prozesatuta agertzen dira. Formatu honek oso kalitate handia eskaintzen 
du, PSDk baino hobea. Gainera, irudiak ez du kalitaterik galtzen behin eta berriz gorde arren; 
baina ez ditu mantentzen Photoshopen ezaugarriak. Bestalde, oso tamaina handiko fitxategiak 
sortzen ditu eta ez du pisu-mugarik, edozein tamaina onartzen du.

TIff fitxategi-formatuan irudi bat gordetzea oso aukera egokia da irudi hori inprentara 
bidaltzeko asmoa badugu, oso kalitate gutxi galduko baitu. Formatu honetako fitxategiak 
oso pisutsuak dira gutxi konprimitzen direlako. Photoshopen ezaugarri gehienak gordetzen 
dituzte, geruzak, adibidez; eta 4GB arteko pisua har dezakete.

Jpg formatua da gehien erabiltzen dena irudiak Interneten erakusteko. Fitxategiak asko 
konprimitzen dira eta irudiak informazio handia galtzen du, baina ez beste formatu batzuetan 
beste, GIFen adibidez. Fitxategiek oso espazio txikia okupatzen dute, horregatik oso formatu 
gomendagarria da pantaila edo monitoreetan erabiltzeko, baina ez da egokia inprentara 
bidaltzeko, jatorrizkoak  gordetzeko edo irudiaren manipulatze-prozesua bukatu baino lehen 
gordetzeko. Formatu honetan ez dira mantentzen Photoshopen ezaugarriak.
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Hona hemen irudiak zer formatutan gorde behar diren erabakitzeko gomendioak:

 -Jatorrizko irudiak gordetzeko, erabili RAW formatua.

 -Prozesu barruan, PSD.

 -Lana bukatuta Interneten jartzeko, JPG.

 -Lana bukatuta inprentara bidaltzeko, TIFF.

 Badira beste fitxategi-mota asko (GIF, BMP, EPS…), baina programa honetan gutxiagotan 
erabiltzen ditugu.

gIf luzapena dutenak bit-mapako irudiak dira, kalitate gutxikoak, eta Interneterako 
animazioetan erabiltzen dira.

BMp luzapena dutenak Windowseko irudi-fitxategiak dira. Formatu honetan ez dira erabiltzen 
Photoshopen ezaugarriak.

EpS, PostScript kapsulatua, oso praktikoa da aplikazio desberdinen artean ibiltzeko 
edo fitxategi-transferentzia egiteko, fitxategi bektorialetik bit-mapako irudietara jotzeko, 
alegia. Photoshop-programak fitxategi bektorialak rasterizatu egiten ditu bit-mapa bihurtzeko.



TRESNAK. pINTzELA

1.-Tresna-barran Pintzela aukeratzean, aukera-barran (2) agertuko dira pintzel-
tresnari dagozkion honako parametro hauek:
-Pintzel-motak eta -tamainak aukeraren  ondoan dagoen gezi txikian klik eginda, 
pintzel mota asko agertuko dira eta Diametroa eta gogortasuna aldatzeko aukera. 
Beste gezi bat sakatuta, pintzel-bildumak (3) agertuko dira: pintzel kaligrafikoak, 
hezeak, naturalak...

1 2

3

4

4.-Pintzel-Paleta. Edozein paleta agerian jartzeko, 
Ventana-ra (Leiho) jo eta aktibatu egingo ditugu 
interesatzen zaizkigun paletak. Aukera-barran 
baino parametro gehiago aldatu ahal izango ditugu: 
pintzelaren puntaren forma, formaren dinamika, 
angelua, borobiltasuna, borde hezeak...
Tresna honen bidez, geuk sor ditzakegu hainbat 
pintzel desberdin. Sortutako pintzel bat beste fitxategi 
batean erabili nahi izanez gero, gorde egin beharko 
dugu Edición/Definir valor del pincel, Edizioa/
Pintzelaren balorea definitu eginda. Horrek berak 
aukera ematen du edozein irudi pintzel bihurtzeko. 
Guk egindako pintzelak pintzel-mota zerrendaren 
azken lekuan ageriko dira, erabiltzeko prest.
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-Modua aukerak pintzelak berak 
funtzionatzeko hainbat era eskainiko 
digu: Normala, Disolbatu, Ilundu...
-Opakotasuna eta fluxua aukerak 
pintzelak nolako gardetasunez eta 
zenbateko pintura kopuruz lan egingo 
duen erabakitzeko balio du.
-Aerografoa aukerak lausotu-efektua 
egiten du.

    



ATzEKO ETA AURREKO KOLOREAK
Pintzelarekin edo beste edozein tresnarekin 
marrazten dugunean, aurreko kolorea 
erabiliko dugu. Programa honetan,  kolore 
beltza aurreko kolore lehenetsia da, eta 
zuria, atzeko kolore lehenetsia. Bietako 
batean beste tonu bat erabili nahi izanez 
gero, aurreko kolorearen gainean jarriko 
dugu sagua eta  klik eginez, panel selector 
de color (Kolorea aukeratzeko panela) 
agertuko da eta bertan nahi duguna 
aukeratu ahal izango dugu. Bestela, 
aukeraketa Kolore  Paletan egin dezakegu. 
Bestelako kolore bat aukeratu badugu eta 
momentu jakin batean beltzez pintatu nahi 
badugu, aski dugu “D” letra tekleatzea eta 
zuria nahi badugu, “X” letra.

Kolore-paleta

aurreko planoaren 
kolorea

atzeko planoaren 
kolorea
(color de fondo)

Aurreko eta at-
zekoa elkarren 
artean trukat-
zeko

Kolorea aukeratzeko panela
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TRESNAK. TANTA-KONTAgAILUA
Tresna hau oso erabilgarria da irudiaren tonu zehatz bat aukeratzeko. Aktibatuta 
daukagula, egin klik irudiaren edozein pixeletan eta pixel horren kolorea agertuko 
da aurreko kolorean. Efektu bera lortuko dugu, beste edozein tresna aktibatuta 
daukagula Alt tekla sakatuta; irudian dagoen edozein kolore lagin bezala hartu bai-
tezakegu modu azkarrean, tresna aldatu gabe.

pANTAILA-MODUAK
Modu normalean irudia eta tresnak daude ikusgai; baina irudia besterik ez badugu ikusi nahi, 
Pantaila osoa-modura jo dezakegu. Horretarako  “F” letra bi aldiz tekleatu beharko dugu, eta 
gauza bera egingo dugu Modu normalera bueltatzeko.



TRESNAK. ESKUA ETA zOOMA

Irudia handituta dagoenean, Eskua erabiliko dugu irudian zehar ibiltzeko. Tresna horren 
lasterbidea zuriune-barra da; eta beste tresna batekin lanean ari garela, marrazkian zehar 
azkar mugitzeko aukera ematen digu.
Irudia hain handia denean ezen ia galtzen garen, Nabigatzailea oso praktikoa da. Ateratzeko 
honako bide hau egingo dugu Menú/Ventana/Navegador (Menua/Leihoa/Nabigatzailea)
Zoom tresna oso erabilgarria da, irudiaren bistaratze-eskala handitu edo txikitzeko, eta irudia 
xehetasun-maila desberdinetan ikusteko. Ateratzeko: Menú/Vistan, (Menu/Ikuspegia) sar 
gaitezke edo bestela klik egin eskuineko botoiarekin Tresna-barran.
Azkarrago joateko laster-tekla batzuk dauzkagu.
-Ktrl-+: handitze-zooma
-Ktrl-(minus-tekla): txikitze-zooma
-Ktrl-0: pantailan sartzeko. Eskua tresnaren gainean klik bikoitza eginda ere pantailan sar-
tuko gara.
-Ktrl-Alt-0: % 100 eko ikuspegia. Zoom tresnaren gainean klik bikoitza eginda ere % 100 eko 
ikuspegia izango dugu.
Erabiltzen ari garen Zoom-maila edo proportzioa ikusgai dago pantailaren honako leku 
hauetan: fitxategiaren izenaren ondoan, pantailaren beheko, ezkerreko ertzean eta menu-
barraren ondoan.

DESEgIN ETA BERREgIN
Pausu bat desegiteko Ktrl + Z teklak sakatu beharko ditugu gainerako programetan bezala; 
baina emandako urrats bat baino gehiago desegin nahi izanez gero, Ktrl+Alt+Z teklei eragin 
edo Paleta/Historiara jo eta hortik gestiona ditzakegu aurreko urratsak. Berregiteko, ordea, 
Ktrl+Maius+Z teklei eragingo diegu.
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TRESNAK. pINTURA-pOTOA
Bote de pintura (Pintura-potoa) eta Degradado (Degradatua) 
tresnak  leku berean daude tresna-barran. Horien ikonoan 
klik eginez gero, bi aukerak agertzen dira bata edo bestea 
aktibatzeko. Pintura potoa erabiltzen da, marrazki bat edo 
marrazkiaren hautapen bat aurreko kolorearekin edo eredu 
batekin betetzeko.

Pintura-potoa aktibatuz gero, aukera barran parametro batzuk agertuko dira. 
Horien artean Frontal (Aurreko kolorea) aukeratzen badugu, aurreko kolorearekin pintatuko 
dugu. Motivo (Motibo) aukeratuko dugu motibo batekin pintatzeko. Motiboak dira bit-
mapako irudi txikiak eta errepikatu egiten dira espazio bat betetzeko. Programak hainbat 
motibo dauzka aukeran, eta guk berriak egin ditzakegu. Gure irudi bat motibo bihurtzeko, 
Menu-barrara joko dugu eta Edición/Definir motivo (Edizioa/Motiboa definitu) aukeratuko 
dugu. Kolore bat edo motibo bat aukeratuta dugula, funtzionamendua bera izango da; hots, 
irudian klik egin eta berehala pintatuko da irudia edo irudiaren zati bat.

TRESNAK. EzABAgAILUA
Borragomak pintzelak bezala funtzionatzen du; baina kolorea erabili ordez, garden pintatzen 
du. Pintzelaren parametro berak ditu: formak, tamainak, opakutasuna... Oso praktikoa da 
Borrador mágico (Ezabagailu magikoa), tresna-barran ezabagailuaren barruan dagoen 
aukeretako bat. Tresna hori aukeratuta dugula, pixel batean klik eginez gero, kolore bera 
duten pixel guztiak ezabatuko dira. Contiguo (Albokoa) aktibatuta badago, inguruko pixelak 
baino ez dira ezabatuko; baina aktibatuta ez badago, irudi osoko pixelak har ditzake. 
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TOLERANTzIA
Tolerantzia kontzeptua oso garrantzitsua da programa honetan, eragin handia baitauka tresna 
askotan: makilatxo magikoan, kolorearen ordezkapenean, pintzel historikoan, pintura-
potoan eta degradatuan besteak beste. 
Kolore edo pixel bat aukeratzean, programak kolore horren antzeko tonu gehiago edo gutxia-
go hartuko du,  tolerantziaren arabera. Hau da, tolerantzia oso txikia bada, oso tono gutxi 
hartuko du; eta tolerantzia handia bada, askoz tonu gehiago. Tolerantzia 0 eta 255 arteko 
zenbakien bidez adierazten da.



TRESNAK. DEgRADATUAK

Tresna honekin irudi bat edo irudi baten hautapena kolore 
batzuen arteko degradatu batekin beteko dugu. Programak 
degradatu batzuk eskaintzen ditu eginda, eta guk editatu 
edo dauden bezala erabil ditzakegu. Pintatzeko, klik bat 
egin behar dugu eta sagua arrastatu norabidea markatuz.
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ARIKETAK:
1-1.-Paisaia bat pintatu. Ireki fitxategi berri bat honako ezaugarri hauekin: zabalera, 25 cm; 
altuera, 18 cm; bereizmena, 300 ppi; atzeko planoaren kolorea, zuria eta kolore-modua, 
RGB. Probatu hainbat pintzel eta pintatu paisaia edo marrazki erraz bat.

1-2.- Marrazki berri bat egin eta pintzel berri bat sortu, izar-formaduna, hain zuzen ere.
Ireki fitxategi berri bat aurreko parametro berdinak dituena. Aukeratu Pincel circular difuso 
(Pintzel borobil difusoa), eta atera pintzel-paleta. Ventana/Pinceles/Forma de la punta (Lei-
hoa/Pintzelak/Puntaren forma)ra joan eta egokitu honako parametro hauek: 

Diametro (Diametroa): 500
Angulo (Angelua): 0
Redondez (Biribiltasuna): % 5
Dureza (Gogortasuna): % 0



Orain, diametroan 300p jarri eta aukeratu 45°-ko angelua, eta ondoren  
-45°-tan (minus) eta marraztu beste bi lerro.

Pintzelari ezaugarriak ematen amaitzeko, zentroan pintzel-
marka bat egingo duzu. Izarra egina dagoenean, pintzel 
bihurtuko duzu: Edición/Definir valor de pincel, / Edizioa/
Pintzelaren balioa definitu/. Programak izen bat eskatuko 
du eta gorde egingo du. Ondoren, ireki fitxategi berri bat eta 
egin tamaina eta kolore desberdinak  dituen konposizio bat 
pintzel hori erabiliz.

Diametro (Diametroa): 200
Angulo (Angelua): 0
Redondez (Biribiltasuna): % 100
Dureza (Gogortasuna): % 0

Hona hemen Ekialde Institutuko ikasle batzuek egindako 
ariketak. Azken biak programak berak eskaintzen digun 
95, hosto solteak, pintzela erabilita.

1-3.- Argazki bat pintatu. Argazki bat ireki, egin geruza berri bat 
eta pintatu. Geruzen arteko fusio-moduak erabil ditzakezu.
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Aukeratu Kolore beltza, egin klik pintzelarekin eta lerro bat marraztu. 
Aukeratu 90°-ko angelua eta egin beste marra bat.



1-4.- Pintatu lerro beltzez egindako marrazki bat. Eskaneatu zuk egindako marrazki bat eta 
pintatu ordenagailuz. Hasi baino lehen, beste geruza bat edo batzuk egin. Pintzelak, pintura-
potoa eta degradatua erabiltzea komeni da.

1-5.- Puzzlea egin. Ireki sarean daukazun “Puzzlea” fitxategia eta saiatu puzzlea egiten. 
Ariketa hau geruzen kudeaketan trebatzeko da. Gogoratu eskuineko botoia sakatu eta 
geruzak hautatu ditzakezula. Piezak mugitzeko erabili tresna-barran dagoen lehenengo 
aukera Herramienta Mover, Mugitzeko tresna.

1-6.- “Potato jauna”, kopiatu sarean dauden fruituen irudiak eta itsatsi fitxategi berean; 
baina hainbat geruzatan, pertsonaia desberdinak egiteko.
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HAUTApENAK
Photoshopen aldaketek (eraldaketek, doikuntzek, efektuek eta iragazkiek) irudi osoari edo 
irudiaren zati bati eragin diezaiokete, eta zati hori hautapen baten bidez zehaztu behar dugu; 
hautapenetik kanpo geratzen den irudiaren zatia babestuta dagoela esaten dugu, aldaketek ez 
baitiote eragingo. Hautatzen ditugun zatiak puntu-lerro baten bidez mugatuta agertuko dira. 
Lerro hori ikustea deserosoa bada, sakatu Ktrl-H garden jartzeko; eta berriro ikusteko, erabili 
komando bera, Ktrl-H. Hautapenak egiteko tresna ugari daude; horietako edozein aukeratuz 
gero, ondoko ikono hauek agertuko dira aukera-barran.

Hautapenak egitean, lau ikono horiek hartu behar ditugu kontuan. Lehenengoak uneko 
hautapena besterik ez du hartuko; bigarrenak elkarri lotzen zaizkion hainbat hautapen egingo 
ditu; hirugarrenak hautapen bati zatiak kentzeko balio du; eta laugarrenak hautapen arteko 
elkarguneak hartuko ditu. Bada beste modu bat zeregin batzuk azkarrago egiteko: Maius 
tekla, hautapenak gehitzeko; eta Alt tekla, hautapenak kentzeko.

Hautapenak egiteko tresnak bi motatakoak izan daitezke: kokapenaren araberakoak eta 
koloreen araberakoak. Lehenengo zazpiak, herramientas marcos (markoak) eta herramientas 
lazos (lazoak) kokapenaren araberakoak dira, eta azken biak, varita mágica eta selección 
rápida (makilatxo magikoa eta azkar hautatzeko tresna), koloreen araberakoak dira.

Hautapen berria
Aurreko hau-
tapenarekiko 
elkargunea

Aurreko hautapenari 
gehitu

Aurreko hautapenari 
kendu

-Marco rectangular y marco elíptico (Marko laukizuzena eta marko eliptikoa). Hautapenak 
zehazteko, klik egin behar dugu aurkako bi ertzetan. Laukizuzena karratua izatea edo elipsea 
zirkunferentzia izatea nahi badugu, Maius tekla sakatu behar dugu klik egiten dugun bitartean; 
eta zentrotik abiatuta egiteko, Alt tekla sakatu behar dugu.
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-Lazo (Lazoa)rekin, hautapen-guneak arkatzez marraztuko bagenitu bezala ateratzen dira.
-Lazo poligonal (Lazo poligonala). Hautapena poligonala izatea nahi badugu, poligonoaren 
erpinak klik batzuen bitartez mugatuko ditugu.
-Lazo magnético (Lazo magnetikoa). Hautatu nahi ditugun elementuek muga konplexuak 
badituzte, tresna hau aukeratuko dugu, erakuslea siluetan zehar arrastatuko dugu eta gure 
hautapena egokitzen joango da.

-Varita Mágica (Makilatxo magikoa)rekin antzeko koloreen bidez egingo ditugu hautapenak. 
Pixel batean klik eginda, horren antzeko tonuak dituzten pixelak hautatuko ditugu; irudi 
osokoak, contiguo (albokoa) aktibatuta ez badago, eta ingurukoak bakarrik, albokoa 
aktibatuta. Kolore-gamaren bitartea tolerantziaren araberakoa da, eta 0 eta 255 arteko 
zenbaki baten bidez adierazten da. Zenbaki hori aldatuz, gure hautapenak tonu gehiago edo 
gutxiago hartuko du. 
-Selección rápida (Azkar hautatzeko tresna). Lazo magnetikoa eta makilatxo magikoaren 
bitarteko funtzionamendua du. Kurtsorea irudian zehar pasatzen dugularik, antzeko kolorea 
duten gune txikiak hartzen ditugu;  baina hautapena gelditu egiten da, forma baten muga 
zehatza aurkitzen duenean.

Kolore-hautapen zailak egin behar direnean, tresna berezi bat daukagu, Menú/Selección/
Gama de colores (Menua/Hautapena/Kolore-gama).
Makilatxo magikoak bezala funtzionatzen du; baina abantaila bat du, previsualización 
(aurrebista) bat egiten baitu; hau da, tolerantzia igo edo jaisten dugun momentuan bertan 
ikusi dezakegu gure hautapenaren emaitza, hautapena berretsi baino lehen.
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Hautapen bat egin baino lehen, aukera-barran suavizar (leundu) sakatzen badugu eta 
ezkerrean dagoen Desv./ radio de desvanecimiento (desagerrarazte-erradioa) zenbakia 
aldatzen badugu, hautapenaren ertzak leundu egingo dira:

Menu-barran antzeko  eragiketak dauzkagu, Menú/Selección/Perfeccionar borde, Modificar 
(Menua/Hautapena/Ertza hobetu, Aldatu). Bigarren modu horretan, aurrebista egin 
dezakegu eta gainera aukera gehiago daude; horien artean honako hauek:

Desv: 0 Desv: 3 Desv: 8

-Todo (Dena) Ktrl+A, irudi osoa hautatzeko.
-Deseleccionar (Hautapena desegin) Ktrl+D. Teklatuko lasterbide hau oso erabilgarria da 
hautapenak edozein momentutan desegiteko.
-Selección/Invertir (Hautapena/Alderantzikatu). Oso forma konplexua hautatu behar 
badugu eta atzeko planoa, berriz, sinpleagoa bada, hobe dugu atzeko plano hori hautatzea 
eta ondoren hautapena alderantzikatzea.
-Guardar selección (Hautapena gorde). Oso hautapen konplexu bat osatu badugu, komeni 
da gordetzea badaezpada ere, momentu jakin batean irekitzeko. Gordetzean, programak 
hautapenari eman diogun izena eskatuko digu. Modu horretan fitxategi bakoitzean hautapen 
batzuk gorde ditzakegu edozein momentutan irekitzeko prest, Cargar selección (Hautapena 
kargatu).

21



Editar en modo máscara rápida (Maskara azkar moduan editatu)

Askotan hautapenak erabiltzen ditugu irudiaren 
zatiak beste fitxategi batzuetan itsasteko (Ktrl+C; 
Ktrl+V). Irudi bat ertzak desfokuratuta dituela 
-ondoko irudian bezala- moztu nahi badugu, 
hurrengo pausuak jarraituko ditugu: elipse formako 
hautapen bat egin, maskara azkar-moduan jarri, 
Menu/ Filtro/ Desenfocar/ Desenfoque gaussiano 
(Menua/Iragazki/ Desfokuratu/ Desfokuratze 
gaussiarra) agindua ezarri aurrebista aktibatuta, 
eta horrela kontrolatuko dugu desfokuratze-
erradioa. Ondoren, kopiatu irudia eta itsatsi beste 
fitxategi batean.

Irudien zatiak hautatu, kopiatu eta itsasten ditugunean, lerro zikinak ager daitezke, haloak 
hain zuzen ere. Horiek desagerrarazteko bide bat dago: Menú/Capa/Halos/Eliminar halos 
(Menua/Geruzak/Haloak/Haloak kendu).

Aukera hau tresna-barran dago, beheko aldean. Egindako 
hautapen bat hobetzeko, maskara azkar moduaren bidez 
doitasun handiz zehatz ditzakegu hautapenaren mugak. 
Modu horretan, irudia iragazki gorrizka baten azpian egongo 
balitz bezala ikusiko da. Gorriz ikusten dena babestuta dago; 
hots, ez dago hautapenaren barruan; eta gorriz ez dagoena 
hautatuta dago. Hautapena editatzeko pintura-tresnak 
erabiliko ditugu; beltzez pintatzen duguna babestuko dugu 
eta zuriz pintatzen duguna hautatuko dugu. Nahi ditugun 
tresnak: pintzelak, pintura-potoa, degradatuak, iragazkiak... 
erabil ditzakegu eta gainera gardentasunarekin ere joka 
dezakegu. Tonu gris desberdinez pintatuz, irudiaren zati 
batzuk erdi babestuta utziko ditugu, ondoren aplikatuko 
ditugun efektuek  gutxiago eragiteko.
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BEREIzMENA ARgAzKI-KAMERAN
Bereizmenari buruz hitz egiten dugunean, nahastu egiten ditugu kontzeptu eta unitate bat-
zuk -material digitala saltzen duten enpresen interesek bultzatuta agian-; horrela ez baitakigu 
zein kalitate daukaten erosten ditugun produktuek. Saiatuko gara argitzen eta desberdintzen 
kontzeptu horiek.
Irudi baten bereizmena bere kalitate bisualak edo xehetasun-mailak ematen digu. Irudia 
digitala bada, neurtzeko  pixel-kopurua erabiliko dugu. Irudia bit-mapa moduan gordeta 
badago, bereizmena bi zenbakiren bidez ematen da, 1600 x 1200, adibidez. Lehenengo 
zenbakiak adierazten du zenbat pixel dauden irudiaren zabaleran eta bigarrenak zenbat 
dauden irudiaren altueran. Baina kontzeptu hori korapilatsua da, baldin ez baditugu kontuan 
hartzen ondoko bi ikuspuntu hauek: lehenengoa, argazki-kameraren bereizmena eta bigarrena, 
irudiak zabaltzeko prozesuena (inprimategia, inprimagailua, monitorea...)

14*14 pixel 28*28 64*64 147*147

Argazki-kamera digital baten bereizmena. Irudiaren pixel-kopuru 
totala da, Megapixeletan adierazten da eta  kalkulatzeko, bi zenbakiren biderketa egin behar 
da: 
1600 (pixel zabaleran) x 1200 (pixel altueran)= 1920000 pixel= 1,92 Megapixel.
Normalean kamera digital batek bereizmen desberdinetan egin ditzake argazkiak. Gure 
kamera digitalaren bereizmena adierazten duen zenbakiak, gehieneko bereizmena ematen 
du aditzera. Hortaz, gure argazki kamera 8 Megapixelekoa dela esaten dugunean, jakin 
behar dugu hainbat aukera ditugula hori baino bereizmen gutxiagoko argazkiak egiteko, 
helburuaren arabera eta gordetzean har dezaketen pisuaren arabera.

Monitore baten bereizmena da irudiak distantzia jakin batean duen pixel-
kopurua, eta ppi-tan neurtzen dugu, pixels per inch, pixeles por pulgada, pixelak hazbeteko.

Inprimagailu baten bereizmena. Etxeetako inprimagailuetan bereizmena 
emateko unitatea, pixelaren ordez, puntua dugu. Puntuak tinta-tantak eta pixelak baino 
txikiagoak dira. Horiek emateko unitatea unitatea “dpi” da edo dots per inch, puntos por 
pulgada, puntuak hazbeteko. Beraz, nahiz eta dpi-zenbakia oso altua izan, gerta liteke 
bereizmena ez izatea ematen duen bezain ona.
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Bereizmen aproposa aukeratzeko, kontuan hartu behar ditugu hainbat gauza. 
Irudia monitore edo pantaila batean edota Interneten jartzeko bada, nahikoa da 72 ppi-
ko bereizmena. Inprimatzeko bada, ppi kopurua handiagoa izan beharko da. Etxeetako 
inprimagailu normalek onartzen duten gehienezko bereizmenean 150 ppi-koa (dpi-kopurua 
askoz handiagoa), eta inprimategi batera eramateko bada, 240 ppi-ko irudia ona da eta 360 
ppi-koa, hoberena. Gure ikusmenaren ataria 340 ppi-koa izan ohi da.

Komeni da gure kamerek eskaintzen dizkiguten bereizmen guztiak ezagutzea eta jakitea zein 
tamainatan inprimatzeko diren aproposak. Adibide konkretu bati buruzko kontuak egingo 
ditugu: 
Kamara batek argazkiak 4000x3000 pixeletan egiteko aukera dauka eta interesatzen zaigu 
irudiak inprimategi batera 300 ppiko bereizmenean eramatea. Zein da cm-tan onartzen duen 
tamainarik handiena?
Jakin behar dugu hazbetea (pulgada-inch)= 2,54 cm direla.
Gure formula da inpresio-tamaina, cm-tan= 2,54 x pixel-kopurua/ ppi-kopurua
4000 pixel/ 300 ppi= 13,3 hazbete. 13,3 x 2,54= 33,78 cm-ko zabalera
3000 pixel/ 300 ppi= 10 hazbete. 10 x 2,54= 25,4 cm-ko altuera
Beraz, gure irudiaren tamainarik handiena izango da 33,78 x 25,4 cm-koa.

Kontu horiek behin eta berriz egin behar ez izateko, taula batzuk daude bereizmen bakoitzak 
zein tamaina onartzen duen jakiteko:

24

bereizmena(pixelak)  
Megapixelak

200 ppi  
(cm-tan)

250 ppi  
(cm-tan)

300 ppi
(cm-tan)

 
640 x 480

 
0.3

 
6.1 x 8.1

 
4.9 x 6.5

 
4.1 x 5.4

 
800 x 600

 
0.5

 
7.6 x 10.2

 
6.1 x 8.1

 
5.1 x 6.8

 
1024 x 768

 
0.8

 
9.8 x 13.0

 
7.8 x 10.4

 
6.5 x 8.7

 
1280 x 960

 
1.2

 
12.2 x 16.3

 
9.8 x 13.0

 
8.1 x 10.8

 
1600 x 1200

 
1.8

 
15.2 x 20.3

 
12.2 x 16.3

 
10.2 x 13.5

 
1920 x 1440

 
2.6

 
18.3 x 24.4

 
14.6 x 19.5

 
12.2 x 16.3

 
2048 x 1536

 
3.0

 
19.5 x 26.0

 
15.6 x 20.8

 
13.0 x 17.3

 
2272 x 1704

 
3.9

 
21.6 x 28.8

 
17.3 x 23.0

 
14.4 x 19.2

 
2731 x 2048

 
5.3

 
26.0 x 34.7

 
20.8 x 27.7

 
17.3 x 23.1

 
3413 x 2560

 
8.3

 
32.5 x 43.3

 
26.0 x 34.7

 
21.7 x 28.9



BEREIzMENA pHOTOSHOpEN
Argazki-kameraz edo eskanerraz irudi bat 
egin nahi dugunean, aurretiaz zertarako 
erabiliko dugun pentsatu behar dugu eta 
horren arabera, erabaki zein balditzatan 
atera. Horrela egin ezean, Photoshop 
programak aukera ematen digu 
aldaketa batzuk egiteko; horien artean, 
bereizmena eta tamaina.
Menú/ Imagen/ Tamaño de la Imagen 
(Menua/ Irudia/ Irudiaren tamaina) 
emanda, ondoko elkarrizketa-koadroa  
agertuko da:

Hiru parametro daude fitxategiaren tamaina, irudiaren tamaina eta bereizmena.
-Dimensiones en píxeles (Fitxategiaren tamaina) da zenbat memoria okupatzen duen 
dokumentuak, artxiboaren pisua ere deitzen diogu. Lehenengo lerroan MB-tan ematen da 
zenbaki bakar batez, kasu honetan, 309 MB. Hurrengo bi lerroetan pixeletan ematen da bi 
zenbaki erabilita Anchura (Zabalera), 9000 pixel eta Altura (Altuera), 12000 pixel.
-Tamaño del documento (Irudiaren tamaina pixeletan), irudiaren neurriak dira, cm-tan edo 
hazbetetan.
-Resolución (Bereizmena) distantzia jakin batean dagoen pixel-kantitatea da, kasu honetan, 
300 ppi.
Hiru parametroak erlazionatuta daude haien artean. 
-Remuestrear la imagen (Irudia birlagindu) aktibatuta dagoela, bereizmena (ppi) edo 
irudiaren neurriak aldatzen baditugu, artxiboaren pisua ere aldatzen da. Horrek esan nahi 
du bereizmena edo irudiaren tamaina handitzean, gure irudiak memoria gehiago okupatuko 
duela. Baina jakin behar dugu birlagintze horretan, programak irudiaren beste egitura bat 
egiten duela eta pixel batzuk asmatu edo kendu egiten dituela, irudiaren fisionomia aldatuz; 
kalitatea galtzen dela, azken finean. Elkarrizketa-koadroaren beheko aldean, gure helburuen 
araberako birlagintzeak egiteko hainbat modu dauzkagu: Bordes definidos, Degradados 
suaves, Ampliaciones, Reducciones... (Ertz zehaztuak, Degradatu leunak, Handitzeak, 
Txikitxeak...)
-Irudia birlagindu desaktibatu egingo dugu, tamaina edo bereizmena aldatu nahi badugu 
informazioa galdu gabe; hau da, bereizmena edo irudiaren neurriak handitu edo gutxitu 
ditzakegu, pixel-kopuru eta memoria mantenduz. Modu horretan tamaina handitzen badugu, 
programak automatikoki txikituko du bereizmena eta alderantziz.
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Hobeto ulertzeko, adibide praktiko bat jarriko dugu, askotan gerta daitekeena. Demagun irudi 
bat daukagula, nahiko tamaina handikoa, baina bereizmen gutxikoa (72 ppi) eta inprenta 
batera eraman nahi dugula. Hortaz, bereizmen handiagoan behar dugu, baina ez zaigu inporta 
tamaina txikiagoan agertzea. Kasu honetan komeni da horrela egitea: joan Menua/ Irudia/
Irudiaren tamainara, desaktibatu Irudia birlagindu, eta Bereizmenean jarri interesatzen 
zaiguna, 300 ppi-koa kasu honetan.
Programak berak jarriko dio tamaina egokia kalitatea galdu ez dezan, eta artxiboak berdin 
pisatuko du.
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EUSKARRIAREN TAMAINA ALDATU
Ez da gauza bera irudiaren tamaina aldatzea edo euskarriaren tamaina aldatzea. Bigarren 
aukera horrekin, irudia ez da aldatuko baina bere inguruan gune bat jarriko diogu. Komando 
hori ateratzen da Menu-barratik, Menú/ Imagen/ Tamaño del lienzo (Menua/ Irudia/ 
Euskarriaren Tamaina).
Parametro batzuk aldatu ditzakegu, 
neurriak, ainguraketa eta kolorea.
Anclaje (ainguraketa) finko 
mantendu nahi dugun puntua 
da, eta puntu horrek markatuko 
du nondik abiatuta haziko den 
euskarria, norabidea, alegia.



DOITASUN-TRESNAK

Reglas (Erregelak). Neurrietan zehaztasun handia behar dugunean, erregelak 
agerian jarriko ditugu. Erregelak ateratzeko, Menú/ Vista/ Reglas (Menua/ Ikuspegia/ 
Erregelak) aukeratuko dugu edo Ktrl+R sakatuko dugu eta gure irudiaren ertzetan bi erregela 
agertuko dira, bata horizontala eta bestea bertikala. Horien arteko elkargunean, karratu txiki 
bat dago, “0” puntua markatzen duena, koordenatu-jatorria da hain zuzen ere. Gainean 
klik egin eta arrastatuta, puntu hori nahi dugun lekura mugi dezakegu. Unitateak aldatzeko, 
erregelen gainean bi klik egin eta hainbat unitate agertuko dira aukeran.

Guías inteligentes (gida adimenduak) irudi osoa horizontalki eta 
bertikalki zeharkatzen duten marra zuzen urdin eta finak dira. Puntuak zehazki markatzeko 
erabiltzen ditugu eta erreferentzia-lerroak direnez, ez dira inprimatzen. Ateratzeko, Menú/ 
Vista/ Mostrar/ Guías inteligentes (Menua/ Ikuspegia/ Erakutsi/ Gida adimenduak) 
aktibatuta, erregeletan klik egin eta arrastatuko dugu nahi dugun lekuraino. Objektu bat 
gida baten gainean kokatu nahi badugu, objektua hurbildu besterik ez dugu egin behar, 
gidek elementuak haiengana erakartzeko iman-moduko mekanismo bat baitaukate. Gidak 
mugitzeko, tresna-barran daukagu, lehenengo tresna hau            , eta gidak kudeatzeko 
beste aukera batzuk ere badaude: Menú/Vista/Bloquear guías, Borrar guías, Guía Nueva... 
(Menua/Ikuspegia/Gidak blokeatu, Gidak ezabatu, Gida berria...)
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Neurtzeko tresna. Tanta kontagailu-tresna gainean klik egitean, tresna batzuk ager-
tuko dira, irudiaren zatiak neurtzeko erabil dezakegun Herramienta Regla (Erregela-tresna), 
besteak beste. Tresna aukeratuko dugu eta neurtu nahi dugun irudiaren zatiaren bi ertzetan 
klik egingo dugu. Neurketa horren informazioa paleta berezi batean agertuko da. Paleta hori 
ateratzeko, Menú/Ventana/Información (Menua/Leihoa/Informazioa)ra joko dugu. Tresna 
horrek beste erabilera bat ere badauka. Irudi baten gainean lerro baten bidez norabide bat 
markatzen badugu, eta ondoren Imagen/Rotación de la imagen/Arbitrario (Irudia/Irudia-
ren biraketa/Hautazkoa)ra joaten bagara, irudiaren perspektiba zuzendu egingo du eman-
dako norabidea bertikal jarriz. Ondoren mozten badugu, irudia ondoko adibidean bezala alda 
dezakegu .
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MOzTEKO TRESNA
Tresna hau praktikoa gertatzen da, irudiaren zati bat besterik ez bazaigu interesatzen. Nahi 
dugun zatia elkarren aurka dauden bi ertzen bidez markatuko dugu, eta laukizuzen bat 
agertuko da ertzetan karratu txiki batzuk -heldulekuak- dauzkalarik. Horietatik tiratuz gero, 
zehaztasun handiagoz handitu edo txikitu dezakegu irudia. Tamaina jakin bateko mozketa 
egin nahi badugu, lehenago neurriak -zabalera eta altuera- ezarriko ditugu aukera-barran; 
baina bereizmena kontuan hartuta, bestela arazoak izan ditzakegu tamainarekin. 



Ariketa
Artxibo berria egingo dugu, honako ezaugarri 
hauekin: 22 cm x 22 cm eta 150 ppi-koa. 
Atera irudiak fitxategietatik eta mozteko 
tresna erabiliz, bederatzi lauki txiki, 6 cm 
x 6 cm-koak, lortu behar ditugu, ondoko 
konposizioaren antzeko bat lortzeko. Lana 
ondo antolatzeko, erregelak eta gidak jartzea 
komeni da. Irudi txikiak kokatzeko, erabili 
Kopiatu-Itsatsi, Ktrl+C, Ktrl+V. Ondoren, 
egin beste konposaketa batzuk irudi berean 
ebakidura desberdinak eginez.

KOpIATU ETA ITSATSI
Fitxategi bat baino gehiagorekin lan egiten badugu eta guztiak agerian izatea nahi badugu, jarri 
Menú/ Ventana/ Organizar/Hacer flotante todo en ventana (Menua/ Leihoa/ Antolatu/
Ezarri dena mugikor leihoan). Fitxategi jakin bat aktibatzeko, egin klik gaineko marra grisean. 
Hautapena aurretiaz eginda, irudi oso bat edo irudi baten zati bat kopia dezakegu fitxategi 
batetik beste batera. Geruza oso bat kopiatzeko, aurretiaz dena hautatu behar dugu, Menú/ 
Selección/ Todo (Menua/ Hautapena/ Dena) edo Ktrl-A sakatu.
Gainerako programetan bezala, menu-barran daukagu Menú/ Edición/ Copiar-Pegar (Menua/ 
Edizioa/ Kopiatu-Itsatsi) edo teklatuko ondoko laster-bide hauek: Ktrl+C, Ktrl+V. Kontuan 
hartu behar dugu bakarrik kopiatzen dela aktiboa dagoen geruza, eta itsastean geruza berri 
bat sortzen dela helburuko fitxategian. Gehienetan tamainak bat ez datozenez, behin irudia 
kopiatuta bi irudietako bat eskalatu egin beharko dugu; geroago ikusiko dugu nola. Ktrl+T 
(eraldaketa librea) tekleatuko dugu, eta bi irudiak osorik ikusteko, Ktrl+0. Kopiatu nahi dugun 
irudiak hainbat geruza baldin baditu, Menú/ Edición/ Copiar combinando (Menua/ Edizioa/
Bateratzen kopiatu) eman dezakegu. 
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ERALDAKETAK. ERALDAKETA LIBREAK

Menú/ Edición/ Transformación, Transformación libre (Menua/ Edizioa/ Eraldaketa, 
Eraldaketa Librea). 
Bi komando horiekin aldaketa batzuk egin ditzakegu objektuen forman. Horretarako modurik 
azkarrena da elementuak hautatu eta Ktrl+T (Eraldaketa librea) sakatzea. Eraldatzeko 
elementuak formak, trazatuak, hautapenak edo geruzak izan daitezke. Behin komandoa 
aktibo daukagularik, laukizuzen bat  agertuko da helduleku batzuekin eta horiek maneiatuz 
eraldaketa libreak egin ditzakegu. Neurri zehatzekoak egin nahi izanez gero, menuan zehaztu 
beharko dugu eragiketa-mota: eskalatzea, biratzea, iraultzea... eta parametroak aukera-
barran aldatuko ditugu zenbakien bidez. Eraldaketa jatorrizko objektua galdu gabe egin nahi 
badugu, tekleatu Ktrl-Alt-T eta horrela objektuaren kopia bat eta eraldatutako beste bat 
lortuko ditugu aldi berean.
"Hondo" geruzan ezin da eraldaketarik egin, geruza berezia baita, baina geruza horren kopia 
bat egin dezakegu eta horretan egin eraldaketak.

Biratu 180°Irauli horizontalki Distortsionatu
Irauli bertikalki

Eskalatu proportzionalki.
Izkinetako helduleku bat 
hartu eta tiratu Maius 
tekla sakatzen duzun 
bitartean

Eskalatu bertikalki Biratu Perspektiba
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1 Ariketa Bilatu bi irudi, bata atzeko planoan 
jartzeko eta bestea aurrean kokatzeko. Bigarren 
irudi horretan, egin hautapen zehatz bat objektua 
garbitzeko; hau da, bere jatorrizko atzeko planoa 
kentzeko. Kopiatu elementu hori eta itsatsi lehenengo 
irudian hainbat aldiz eta egin eraldaketa desberdinak. 
Geruzen paletan, opakutasuna aldatu, objektuak 
gero eta gardenago ikusteko.

2 Ariketa Beheko irudia moztu lau zatitan, eta kopiatu eta itsatsi 
bestearen gainean. Menú/Edición/Transformar/Distorsionar (Menua/
Edizioa/Eraldatu/Distortsionatu) aukeratu eta Ktrl tekla sakatuta 
duzula, heldulekuak independenteki har ditzakezu manipulatzeko eta 
egokitzeko bere lekura.
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Desitxuratu eraldatzeko komandoen artean dago, Menú/Edición/Transformar/
Deformar (Menua/Edizioa/ Eraldatu/Desitxuratu). Gauza bera egin dezakegu Ktrl+T eta 
ikono hau          sakatuta. Orduan, gure irudiaren gainean laukizuzen eta helduleku batzuk 
agertuko dira eta horietatik tiratuz, irudia kurba batzuetara molda dezakegu



EKINTzA AUTOMATIKOAK
Askotan, ekintza bat hainbat aldiz errepikatu behar dugu eta denbora asko ematen dugu 
horretan. Hori ez gertatzearren, programak  gure lana errazten duen metodo azkar bat 
eskaintzen digu. Maiz erabili behar dugun ekintza hori grabatu egingo dugu eta, ondoren, aski 
da tekla bat sakatzea ekintza fitxategi berean edo beste edozeinetan errepikatzeko. Ekintzak 
kudeatzeko paleta, menu-barran dago, Ventana/ Acciones (Menua/ Leihoa/ Ekintzak)
Paleta horretan aukera batzuk daude:
1-Ekintza berria sakatuz gero, lauki bat agertu eta ekintzaren izena galdetzen du.
2-Grabaketa hasi, eta pausuz-pauso egingo dugu errepikatzea nahi dugun ekintza edo ekintza-
multzoa.
3-Grabaketa bukatu. Ez dugu ahaztu behar tekla honi ematea, zehazteko non bukatzen den 
gure ekintzaren grabazioa.
4-Ekintza exekutatu baino lehen, aukeratu ekintzaren izena goian dagoen zerrendan.

Ariketa: Pertsiana batetik pasatzen den argiaren efektua.
Lauki zeihar eta luze berdin batzuetan errepikatu nahi dugu distira gutxiagoko kolore-efektu 
bat. Ekintza automatiko bat grabatu eta erreproduzituko dugu hainbat aldiz, efektua denbora 
laburrean lortzeko. Grabaketa hasi baino lehen, Poligonoen hautapen librea tresna erabiliz 
desagerrarazteko erradioan 3 px-eko hautapena eginda utziko dugu, lauki zeihar luze batean, 
goiko irudian bezala. Eta grabaketa egiten hasiko gara: Imagen/Ajustes/Brillo-Contraste, To-
no-Saturación (Irudia/Doikuntzak/Distira-Kontrastea eta Tonu-Asetzea) aukeratuta,  distira 
jaitsiko dugu, tonua aldatuko dugu eta hautapena mugituko dugu. Grabaketa bukatzeko, 3 
teklari eman eta gure ekintza behin eta berriz errepikatu ahal izango dugu, exekutatzeko te-
klari emanez.

123 4
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KOLORE-MODUAK

Irudi baten pixelek kolore desberdinak dituzte. Kolore horiek kolore-moduaren arabera 
antolatzen dira. Kolore-modu asko daude baina erabilgarrienak honako hiru hauek dira: 
RGB, CMYK eta Gris-eskala. Photoshopen ondoko koadro honetan kudea ditzakegu. Menú/ 
Imagen/ Modo (Menua/ Irudia/ Modua). Hor ikus dezakegu zein modutan dagoen eta zein 
kolore-sakontasun duen irudiak, eta bi parametro horiek ere alda ditzakegu.
Programak hainbat kanaletan antolatzen du kolore-informazioa, tonu primario bakoitza kanal 
batean jarriz. Antolaketa hori desberdina da kolore-moduaren arabera, eta, horregatik, irudi 
batek ez du behar memoria kantitate bera modu batean edo bestean gordeta. RGB moduan, 
hiru primarioetako bakoitza kanal batean jartzen du eta beste kanal batean, irudi konposatua; 
CMYK, lau kanaletan jartzen ditu primarioak, eta beste kanal batean, konposatua; Gris-
eskalak, berriz, kanal batean jartzen du kolore-informazio guztia.

Kolore primarioak tonu hutsak dira; hau da, haien konposizioan ez dago beste koloreen pro-
portziorik; kolore-modu bakoitzak berezko kolore primarioak dauzka. Beste tonu guztiak pri-
marioak haien artean nahastuz sortzen dira. Bi nahasketa-mota daude, gehigarria eta kenga-
rria, eta horien araberakoak dira kolore-moduak. 

RGB moduan lau kanal daude

CMYK moduan bost kanal daude

Gris-eskalan kanal bakarra dago
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R= 217
G= 189
B= 151

R= 69
G= 157
B= 140

R= 168
G= 115
B= 148

R= 0
G= 0
B= 0

RgB modua. Kolorea argiaren bitartez lortzen da. 
Iluminazio-arloan, argazki-kameretan, eskanerretan, monitore 
eta pantailetan erabiltzen da; beraz, Photoshopek ere modu 
horretan egiten du lan ia beti. Edozein irudi irekitzen badugu, RGB 
moduan agertuko da lehenetsita. Batuketa-metodoa da, horrek 
esan nahi du kolore zuria hiru tonu primarioen batuketaren bidez 
lortzen dela. Tonu horiek dira R, Red (Gorria); G, Green (Berdea); 
B, Blue (Urdina). Bi kolore primario nahastuta, tonu sekundario 
bat lortzen da; RGB moduaren tonu sekundarioak hurrengo hauek 
dira: horia, ziana eta magenta. Tonu beltza kolore-hutsa da. Hiru 
kolore primario horiek, proportzio desberdinetan nahastuta, 
beste koloreak osatzen dituzte. Bakoitzaren proportzioa  0 eta 
255 arteko zenbaki baten bidez ematen da, adibidez:

CMYK modua. Nahasketa kenketa-metodoa da; alegia, 
zenbat eta kolore gehiago jarri, orduan eta argitasun gutxiago 
dago. Tonu zuria lortzeko ez dugu kolorerik jarri behar. Primarioak 
dira C, Cyan (Zian); M, Magenta; Y, Yelow (Horia); K, BlacK 
(Beltza). Lau direnez, kuatrikromia deitzen da. RGB moduan 
primarioak direnak, sekundarioak dira CMYKn eta alderantziz. 
Modu hori inprimategietan, inprimagailuetan eta, oro har, 
tintaz baliatzen diren gailuetan erabiltzen da. Modu horretan, 
irudiak RGBn baino gehiago pisatzen du, bost kanaletan baitago 
kolore-informazioa. Argazkilaritzan eta Photoshopen gehiago 
erabiltzen da RGB modua eta irudia CMYKn behar badugu, azken 
momentuan bihurtuko dugu doikuntza batzuk eginez, jakinda 
RGB kolore batzuk ez daudela CMYK moduan.

C= % 18
M= % 27
Y= % 43
K= % 0

C= % 73
M= % 17
Y= % 49
K= % 0

C= % 39
M= % 62
Y= % 20
K= % 1

C= % 0
M= % 0
Y= % 0
K= % 0
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KOLORE-SAKONTASUNA
Kolore-sakontasuna da pixel batean kolorea irudikatzeko beharrezkoa den bit-kopurua. Oso 
parametro garrantzitsua da, horren araberakoa baita kolore-paletaren zabaltasuna. 
Sistema bitarra denez, irudiak har ditzake 2N balore desberdin. Photoshopen normalean 
erabiltzen dugu RGB modua eta hor kolore-informazioaren hiru kanalak ditugu. Kolore-
sakontasuna 8 bit kanalekoa bada, 
28 x 28 x 28= 256 x 256 x 256= 16777216, horrek esan nahi du kanal bakoitzean 256 tonu posible 
(255+beltza) daudela eta, hiru kanal desberdin direnez, Photoshopen, baldintza normaletan 
(RGB moduan eta 8bits/kanaleko), 16 milioi kolore desberdin baino gehiago erabiltzen 
ditugula.
Kolore-sakontasun handiagoak erabil ditzakegu 16 eta 32 pixel kanaleko, baina gure fitxategiak 
oso pisutsuak izango dira. JPG  formatuek bakarrik onartzen dute 8bit kanaleko, eta  bit-
kopuru handiagoan lan egiteko, komeni da TIFF, PSD edo RAW formatuak erabiltzea.

35

gris-eskala modua. Modu horretan, irudia hainbat tonu grisek osatuta 
dago. 8 Bit kanaleko lan egiten badugu, 255 tonu gris desberdin ditugu. Kanal bat 
besterik ez dago eta kolore bakoitzak balore bat dauka, 0tik (tonu beltza) 255ra 
(tonu zuria). Edozein irudi gris-eskala modura bihur dezakegu menu-barratik: Menú/ 
Imagen/ Modo/ Escala de grises (Menua/ Irudia/ Modua/ Gris-eskala). Baina beste 
aukera batzuk ere badaude zuri-beltzezko irudiak egiteko, aurrerago ikusiko dugun 
bezala.

R= 255
G= 255
B= 255

R= 222
G= 222
B= 222

R= 150
G= 150
B= 150

R= 0
G= 0
B= 0
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KOLOREAREN KUDEAKETA

Aurreko kolorea 1-Actual (Oraingoa)n agertzen da, eta beste bat aukeratuz gero, 2-Nuevo 
(Berria)n. Kolore-erregulatzailea (3) eta kolore-gunea (4) konbinatuz gero, tonu guztiak 
agertuko dira eta horietako bat aukeratzeko zirkulu txikia mugituko dugu kolore-gunean 
zehar. Orduan, koadro horren eskuineko  beheko aldean agertuko da aukeratutako kolorearen 
informazioa hainbat modutan: kolorearen proportzioak RGB moduan (5); kolorearen 
ehunekoak CMYK moduan (6); kolorearen proportzioak Lab moduan (7) eta kolorearen 
proportzioak HSB moduan (8): H, Hue; S, Saturation; B, Brightness; (Tonua, Asetzea, Distira). 
Kontuz ibili behar dugu 1 eta 2 koadroen ondoan hurrengo ikono hauek agertuz gero: 

Photoshopek tresna-barrako aurreko kolorea erabiltzen du pintatzeko, 
hautapenak betetzeko eta beste tresna batzuekin hainbat efektu egiteko. Gure 
irudietako edozein pixel tanta-kontagailuarekin ukituz, pixel horren kolorea 
aurreko planoaren kolore bihurtuko da berehala, eta horren gainean klik eginez, 
elkarrizketa-koadro bat agertuko da; Selector de color (color  frontal)- kolorea 
aukeratzeko panela (aurreko planoaren kolorea). Koadro horretan aurreko 
kolorearen informazioa dago eta beste kolore bat hautatzeko aukera ere bai.

1
2

3

4

5 6

78

9
10

Kolore hori ezin da inprimatu (ez dago CMYKn) Kolore hori ez da Web-bateragarria

Lehendabiziko ikonoan klik egiten badugu, programak berak hartuko du antzeko tonu bat 
inprima daitekeena. Bigarrenean egiten badugu, Web-bateregarria dena hartuko du.



pANTONE KOLOREAK
PANTONE da koloreak identifikatzeko nazioarteko sistema bat. Estatu Batuetako enpresa 
batek asmatu zuen sistema hau 1962an; PMS-Pantone Matching System ere deitzen zaio, 
hasieran arte grafikoetarako sortu zuten,  baina gaur egun zabaldu egin da eta beste arlo 
gehiagotan ere erabiltzen da: Web-diseinuan, barne-diseinuan, ehungintzan... Enpresa horrek 
kolore-gidak eta katalogoak -pantoneroak- sortzen ditu urtero eta hor agertzen dira koloreak, 
zenbaki bana dutela ondo identifikatzeko. 
Gure ordenagailuetako pantailetan, nahiz eta kalibratuak egon, bestelako ñabardurekin 
ikusten ditugu koloreak. Gure diseinu-lanak inprimategira eraman behar baditugu, koloreak 
Pantone-zenbakien bidez ondo zehaztea komeni zaigu. Horretarako, programak bide bat 
eskaintzen digu. Klik egingo dugu aurreko kolorean kolorea aukeratzeko panelera joateko 
eta 10-Bibliotecas de colores (Kolore-biblioteka)n gure kolorea eta albokoak agertuko dira, 
bakoitzak bere Pantone-zenbakia daramala.

Horrelako eragiketak kolore-paletan egin daitezke, Menú/ Ventana/ Color (Menua/ Leihoa/ 
Kolorea); eskuineko ikonoan emanda, kolore-moduak ateratzen dira.

Askotan erabili behar dugun kolore bat aukeratzen badugu, Muestras (Lagin-paleta)n ezar 
dezakegu; horretarako, kolore-hautatzailean, sakatu Añadir a muestras (Gehitu laginetara) 
(9) eta paleta horretan gordeko da, edozein momentutan erabiltzeko.

37



ADOBE KULER

Ondoko irudi hauetan, Kulerrek egindako kolore-gama desberdinak 
ikusten ditugu, denek dute oinarrizko kolore bera, baina armonia-
mota desberdinak.

Adobe programen azken bertsioetan Adobe Kuler aplikazioa 
aurkitzen dugu menu-barran, Menú/ Ventana/ Extensiones/ Kuler 
(Menua/ Leihoa/ Luzapenak/Kuler). Programa txiki honekin, geuk 
sor ditzakegu kolore gamak baina aurretik eginak ere aurkituko 
ditugu. Aplikazio hori Web-ean dagoenez, guk egindako gamak 
konpartitu ditzakegu, edozein pertsonak erabil ditzan.
Elkarrizketa-koadroan Navegar (Nabigatu) aktibatuz gero, beste 
pertsona batzuek Web-ean esekitako gamak atera ditzakegu. Gure 
eskalak sortzeko, Crear (Sortu) aukeratuko dugu eta koadro bat 
agertuko zaigu, ondoko bigarrena bezalakoa. Hasteko, Color de base 
(Oinarrizko kolorea) hautatu behar dugu beraren RGB zenbakien 
bidez definituz. Goian, gama horiek egiteko hainbat armonia-mota 
agertuko dira aukeran: Berdintsua, Monokromatikoa, Hirukoa, 
Osagarria, Konposatua, Itzalak. Programak aukeratutakoaren 
araberako bost koloreko paleta bat sortuko du.
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1- Brillo-Contraste (Distira-Kontrastea)

2- Niveles (Mailak)

3- Curvas (Kurbak)

4- Exposición (Esposizioa)

5-Intensidad (Intentsitatea)

6- Tono-Saturación (Tonua-Asetzea)

7-Equilibrio de color (Kolore-oreka)

8-Blanco y negro (Zuri-beltza)

9- Filtro de fotografía (Argazkilaritza-iragazkia)

10-Mezclador de canales (Kanal-nahasgailua)
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DOIKUNTzAK
Irudi-tratamenduko programetan kolore-kalitatea hobetzeko eta zuzentzeko komando 
aproposak daude, doikuntzak, hain zuzen ere. Irudiak modu sortzailean tratatzeko beste 
doikuntza batzuk ere badaude. Photoshopen bi doikuntza-mota horiek honako hiru leku 
hauetan kudea ditzakegu: 1-Menú/ Imagen/ Ajustes (Menua/ Irudia/ Doikuntzak); 2-Menú/
Ventana/ Ajustes (Menua /Leihoa/ Doikuntzak); 3- Menú/ Ventana/ Capas/ Crear nueva 
capa de relleno o de ajuste (Menua/ Leihoa/ Geruzak/ Geruza berri bat sortu, betetzeko 
edo doitzeko).

Jakin behar dugu edozein doikuntza lehenengoaren moduan ezarriz gero, irudiaren pixel-
informazioa aldatzen dela; beraz, doikuntzak egin baino lehen, geruza bikoiztea komeni zaigu, 
badaezpada ere. Bigarrenaren eta hirugarrenaren moduetan eginda, ez dugu informazioa 
galtzen, programak geruza berezi batean egiten baititu aldaketa horiek, jatorrizko irudia berdin 
mantentzen delarik. Gainera, doikuntza hori edozein momentutan edita dezakegu geruza 
berezi horretara joanda. Edozein modutan egiten ditugula ere, hona hemen egin ditzakegun 
hainbat doikuntza:

3
2

doikuntza
kreatzaileak

1



Tonu eta asetze-doikuntza desberdinak irudi berean

Menú/ Imagen/ Tono automático, 
Contraste automático, Color automático 
(Menua/ Irudia/ Tonu automatikoa, 
Kontraste automatikoa, Kolore 
automatikoa).
Modu automatikoan, programak berak 
egiten ditu beharrezkoak diren aldaketak. 
Oso praktikoa da irudi asko hobetu 
behar dugunean, irudi guztietan antzeko 
parametroak mantentzen dituelako.Imagen/Ajustes/Brillo-Contraste (Irudia/

Doikuntzak/Distira-Kontrastea).
Modu honetan geuk kontrolatzen dugu 
prozesua,  erregulatzaileak maneiatuz.

Distira, kontrastea, tonua eta asetzearen doikuntzak
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Doikuntza hauen bidez antzeko efektuak lortzen ditugu; kolore edo kanal bakoitza indepen-
denteki kudeatuz, alda ditzakegu kolore bakoitzaren proportzioak, kontrasteak, argitasuna...

Esposizioaren doikuntza

Argazkilaritzan, esposizioa da irudi batek jasotako argi-
kopurua argazkia egin dugun momentuan. Jatorrizko irudiak 
esposizio gehiegi edo gutxiegirekin eginda badaude eta 
ilunegiak edo argiegiak agertzen badira, doikuntza honekin 
esposizioa orekatu dezakegu eta irudiak hobetu ditzakegu, 
ezkerreko argazkietan ikusten den bezala.

Mailen, kurben, kolore-orekaren eta kanal-nahasgailuen 
doikuntzak
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Irudiari kolore-intentsitatea handiagoa eta txikiagoa emateko.

Intentsitatearen doikuntza

zuri-beltzaren doikuntza
Irudi bat zuri-beltzez jartzeko modu bat da; oso zehatza da, kolore 
primario bakoitzaren proportzioa haren kanalaren bidez alda 
baitaiteke. Kolore-tonu orokor bat emateko aukera ere badauka 
sepia, adibidez, antzinako argazkiak emulatuz.
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Argazkilaritzako iragazkia
Argazkilaritza tradizionalean eta analogikoan, kameraren objektiboaren 
aurrean koloretako desberdinetako iragazkiak erabiltzen genituen, 
kolorea orekatzeko, zuzentzeko edo irudiari tonu orokor bat emateko. 
Doikuntza honen bidez, efektu bera lortuko dugu. Iragazkiaren 
tonua eta proportzioa molda dezakegu emaitza gustukoa izan arte, 
Previsualización (Aurrebista) aktibatuta izanda.



Itzalen eta argiztapenaren doikuntza

Argazkia argiaren kontra eginda badago, objektuak ilunak agertzen dira, xehetasunik gabe, 
forma beltz batzuk irudi baten gainean itsatsiak egongo balira bezala.
Imagen/ Ajustes/ Sombras-Iluminaciones (Irudia/ Doikuntzak/ Itzal-argiztapenak) 
baliabidearekin, efektu hori zuzen dezakegu; eta ez bakarrik zati ilunak argitzeko, 
zati argiegiak iluntzeko ere balio du. Bi parametro hauek, itzalak eta argiztapenak, 
independenteki kudea ditzakegu elkarrizketa-koadroan.

Kolorea ordezkatzeko doikuntza

Doikuntza hau erabiltzen da tonu bat edo 
antzeko tonu-multzo bat beste tonu batez  
ordezkatzeko. Aldatu nahi dugun kolorea, 
hautapen baten bidez zehaztuko dugu; tanta-
kontagailua erabiliz, eta tolerantzia-zenbakia 
aldatuz, tonu gehiago edo gutxiago hartuko 
dugu.
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zURI-BELTzA
Photoshopen modu asko daude edozein irudi zuri-beltzez jartzeko, hurrengo hauek, besteak 
beste:

1- Imagen/ Modo/ Escala de grises (Irudia/ Modua/ Gris-eskala)
Modu honetan ezin dugu zuri-beltzezko prozesua kontrolatu, programak 
automatikoki egiten baitu, eta ezin da kolorerik jarri irudian, ezta tonu 
leun bat ere; baina abantaila da gris-tonu  ugari ateratzen direla.
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2-Imagen/ Ajustes/ Blanco y negro (Irudia/ Doikuntzak/ Zuri-beltza
Honetan bai kontrola dezakegula prozesua, kolore bakoitzaren 
kanala kudeatuz eta gainera aukera dago tonu orokor bat emateko, 
Matiz (Ñabardura) laukian sakatuz.

3-Imagen/Ajustes/Mezclador de canales (Irudia/ Doikuntzak/
Kanal-nahasgailua.
Aurrekoak bezala funtzionatzen du Monocromo (Monokromoa) 
aktibatzen badugu.

4-Imagen/ Ajustes/ Desaturar (Irudia/ Doikuntzak/ Desasetu)
Aukera honetan ere ezin dugu prozesua kontrolatu baina irudiak kolorea 
onartzen du.

5-Herramienta Esponja (Belakia)
Tresna honek pintzel batek bezala funtzionatzen du eta mota eta hainbat mota 
eta tamaina eskaintzen ditu, baina aurkako efektu-aukera birekin, asetzea eta 
desasetzea. Desasetzea hautatuta, belakia irudiaren gune batzuetatik pasatzen 
badugu, gune horiek gris bihurtzen ditugu, eta asetzea sakatzen badugu, 
kolorea biziagotu egiten dugu. 

6-Imagen/ Ajustes/ Tono-saturación (Irudia/ Doikuntzak/ Tonu-Asetzea)
Asetzea 0raino jaitsita, irudiari kolorea kentzen diogu eta grisaren informazioa 
besterik ez da geratzen.

7-Imagen/ Ajustes/ Filtro de fotografia (Irudia/ Doikuntzak/ Argazkilaritzako 
iragazkia)
Color de filtrado (Iragazkitze-kolorea), beltza eta densidad (dentsitatea) % 
100 jarrita antzeko efektua lortzen da.



Ariketa: Argazki bat zahartu
Antzinako argazki-erara moldatuko dugu irudi bat.
Antzinako argazkiek bere osagarrien artean zilar-gatzak zeuzkatenez, denborarekin, prozesu 
kimiko batzuen ondorioz kolore sepia edo marroia hartzen zuten. Askoz beranduago, argazki 
analogikoan, prozesu kimiko hori imitatu nahian, “virado”, prozesu konplexu bat asmatu zen. 
Gaur egun, argazkilaritza digitalean, Photoshopen bidez, askoz errazago egin dezakegu efektu 
hori. Hasteko, bikoiztu “Hondo” geruza eta sortu azpian 

geruza zuri bat.
Kolorea aukeratzeko panelean ezarri honako tonu 
hau aurreko kolorean: R=209, G=140, B=10, eta 
hori erabiliko dugu hurrengo doikuntzan, Irudia/ 
Doikuntzak/ Tonu-Asetzea. Colorear (Koloreztatu) 
laukitxoan sakatuz, irudiak aurreko kolorea hartuko 
du, sepia-tonua, kasu honetan. Irudia/ Doikuntzak/ 
Distira-Kontrastearekin hobetuko dugu kolorea.

Bi iragazki ezarriko ditugu, Menú/ Filtro/ Distorsionar/ Resplandor 
difuso (Menua/ Iragazkia/ Distortsionatu/ Distira lausoa) eta Filtro/ 
Desenfocar /Desenfoque gaussiano (Iragazkia/ Desfokuratze/ 
Desfokuratze gaussianoa) eta horien parametroak moldatuko ditugu 
irudia zaharragoa emateko. Iragazki asko daude programan eta 
komenigarria da guztiekin probatzea, irudiaren arabera aproposenak 
aukeratzeko. Bukatzeko, ertzetan, efektu berezi bat egingo dugu. 
Ezabagailua hartu eta aukeratu pintzelaren forma “111 pincel cerda 
plana áspera” (111 zurda plano eta latsezko pintzela), eta jokatu 
honako hauekin: pintzelaren gardentasuna, tarteak eta angeluak, 
azpiko geruzaren kolore zuria agerian utziz.
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SORMENEzKO DOIKUNTzAK

Orain arte, doikuntzak argazkien kalitatea hobetzeko edo kolorea, kontrastea, argitasuna... 
zuzentzeko erabili ditugu, baina sormenezko helburuarekin ere erabil ditzakegu; hau da, 
zerbait desberdina, originala, ez hain errealista eta gehienetan interesgarriagoa sortzeko. 
Sormenezko doikuntzak honako hauek dira:  Invertir, Posterizar, Umbral, Mapa de degradado 
(Alderantzikatu, Posterizatu, Atalasea, Degradatu-mapa). Euren artean edo iragazki 
batzuekin konbinatuz, aukerak biderkatzen dira. Hemen jarriko ditugu adibide batzuk, baina 
probatzea eta konbinazio gehiago aurkitzea komeni da.

Alderantzikatze-doikuntza

Doikuntza horrekin, programak koloreak bere osagarriez 
ordezkatzen ditu.
Erabilera berezi bat du, argazki analogikoen negatiboak 
positibatzeko komando honen bidez, negatiboak eskaneatu 
eta Photoshopen positibatuko ditugu argazkiak.
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Interesgarria da doikuntza horrekin jokatzea eta iragazki batzuekin nahastea. Goiko 
irudian, atalase-doikuntza bat besterik ez da ezarri; ezkerrean dauden irudietan atalasea 
hainbat iragazkirekin nahastu da, 1-Fitro/ Desenfocar/ Desenfoque gaussiano (Iragazki/ 
Desfokuratze/ Desfokuratze gaussianoa); 2-Iragazki artistikoa/ Arrakalatua; 3-Iragazkia/
Pintzelaren trazuak/ Esprai-trazuak; eta azken hiruretan Filtro/ Pixelizar/ Semitono de 
color (Iragazkia/ Pixelatu/ Kolore-tonuerdia), erradio desberdinak jarrita. Azken irudian(6) 
pixelatze-angeluak ere aldatu ditugu, 45°tan.

1 2 3

4 5 6

Atalase-doikuntza

Atalase-doikuntzak, edozein argazki, kolorekoa edo gris-eskalakoa, 
bi tonuetakoa -zuria eta beltza- bihurtzen du, eta kontraste 
handiko irudi bat lortzen du. Programak pixel argiak zuri bihurtzen 
ditu eta pixel ilunak, beltz.
Ekintza hori kontrolatzeko, previsualizar (aurrebistaratzea) 
aktibatuta izanda, elkarrizketa-koadroan atalase-maila aldatu 
behar dugu zenbaki baten bidez edo kurba-erregulatzailea 
erabilita.

Efektu hau modan jarri eta  zabaldu da “Warhol efektu” izenarekin. 
Andy Warhol Estatu Batuetako artista “pop” bat izan zen eta 
bere artelanen artean “Marilyn”en erretratu errepikatu batzuk 
oso ospetsuak egin ziren. Pop-art mugimenduak kritika bat egin 
nahi zion bere gizartearen kontsumismoari, eguneroko objektuak 
artelan bezala erakutsiz eta irudiaren produkzio-modu berriak 
agerian utziz, teknologia, inprenta-offset, publizitatea... Baina garai 
horretan kritika bat bezala sortu zena, gaur egun negozio bihurtu 
da eta enpresa batzuek gure erretratuak efektu horrekin eskaintzen 
dizkigute.
Komando honen bidez oso erraz lortuko dugu Warhol efektua.

47



48

Kolorea ere jar dezakegu. Geruza batean jatorrizko irudia 
mantenduko dugu eta gaineko beste geruza batean atalase-
doikuntzaren bidez egindako irudia jarriko dugu. Geruzen 
arteko fusio-moduak aldatuz, irudi bereziak lor ditzakegu. 
Horrela egin dugu goiko irudi honetan eta Aclarar (Argitu) 
fusio-modua ezarri diogu.
Bigarren irudian, atalasea ezarritako irudian tonu zuriak 
dituzten guneak ezabatu ditugu, pintzel batekin margotu 
dugu eta ertzak desfokuratu, Herramienta dedo (Atzamarra-
tresna)rekin.

posterizatze-doikuntza

Posterizatze-prozesuan, irudiaren kolore-tonu kopurua murriztu egiten da. Programak 
eskatuko digu Niveles (Mailak) edo zenbat tonu nahi ditugun eta zenbaki horren arabera 
aldatuko ditu koloreak. Lehenengo irudian, posterizatze-mailaren zenbakia txikiena da, 2, hain 
zuzen ere; eta hurrengoetan 3, 4, eta 5. Posterizatu baino lehen, irudia pixka bat desfokuratzea 
komeni zaigu, desfokuratze gaussianorekin adibidez, eta horrela halo gutxiago agertuko dira 
posterizatze prozesuan.

Hemen ere, doikuntza hori beste doikuntza eta 
iragazki batzuekin nahastu dugu. Lehenengo 
irudian, posterizatzea eta atalasea ezarri ditugu 
bi geruza desberdinetan, eta bigarrenean, 
geruza bakar batean, posterizatzea eta 
Iragazkia/Pixelatu/kolore-tonuerdia.



Degradatu-mapako doikuntza

Programak hainbat tonu desberdinen 
arteko degradatuak dauzka eta doikuntza 
horren bidez, ezarri egiten dizkio nahi dugun 
irudiari. Degradatu asko daude eta biblioteka 
desberdinetan metatzen dira Armonías 
de color, Metales, Efectos especiales 
(Koloretako harmoniak, Metalak, Efektu 
bereziak...)
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UKITUAK EgITEKO TRESNAK
Klonatzeko tresna

Klonatzeko tresnarekin irudi baten zati bat pinta dezakegu 
irudiaren beste zati batean, beste geruza batean edo beste 
irudi batean, bi irudiek kolore-modua bera badute.
Bi eratan erabiltzen da: objektuak errepikatzeko edo akatsak 
eta objektuak ezabatzeko.
Lehenengo pausua da lagin bat hartzea irudi batetik, eta lagin 
horrek pintzelaren pintura bezala funtzionatuko du, beste 
leku batean margotzeko. Lagina hartzeko, klonatzeko tresna 
hautatu eta Alt tekla sakatuz klik egingo dugu nahi dugun 
lekuan. Lagina dugula, beste leku batean  egingo dugu klik 
eta kurtsorea arrastatu pintzela izango balitz bezala.
Lagina bi leku desberdinetan kudea dezakegu:
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Tresnaren aukera-barran edo Menú/ Ventana/ Origen de clonación 
(Menua/  Leihoa/   Klonatze-jatorria). Panel horretan bost lagin har 
ditzakegu; eta eraldatu, eskalatu, biratu... ere egin dezakegu. Baina 
gehienetan aukera-barra erabiltzen da. Hor, hainbat parametro 
aldatuko ditugu pintzelaren mota eta tamaina, opakotasuna, 
alineado (lerrokatzea); eta non hartu lagina, uneko geruzan edo 
geruza guztietan. Lerrokatzea aktibatuta dugula, laginak ibilbide 
bat egiten du eta aldatzen joango da pintzelarekin batera; aldiz, 
desaktibatuta badago, lagina bera errepikatzen da beste lagin berri 
bat hartu arte.
Hurrengo adibide hauetan ikusten dugun bezala, klonatzeko tresna 
irudiak garbitzeko, elementuak kentzeko eta elementuak gehitzeko 
erabiltzen dugu. Bi iruditan lan egiteko, lehenago aktibatu jatorrizko 
fitxategia klik eginez goiko marran; hartu lagina, egin klik beste 
fitxategiaren goiko marran eta klonatu elementuak.



gainazalaren desfokuratze-iragazkia
Menú/ Filtro/ Desenfoque/ Desenfoque de superficie (Menua/ Iragazkia/ Desfokuratzea/ 
Gainazalaren desfokuratzea). Publizitate-arloan, efektu hau askotan erabiltzen da, azala 
leuntzeko. Erradio desberdinak jar ditzakegu, baina horrekin ere kontu handiz ibili behar dugu 
naturaltasuna ez galtzeko. Beheko azken bi erretratu hauei iragazki hori ezarri diegu, baina 
erradio desberdinak erabiliz; bigarrenean gutxieneko erradioa, 1; eta hirugarrenean, 4, agian 
gehiegi, azalak plastikozkoa dela ematen baitu.

pintzel zuzentzailea eta pintzel zuzentzaile zehatza

Bi tresna horiek eta klonatzekoa oso antzekoak dira. Pintzel 
zuzentzaileak ere akatsak zuzentzen ditu; baina jatorrizko irudiaren 
ehundura, argiztapena, gardentasuna eta itzaleztadura mantenduz. 
Horregatik oso erabilgarria da pertsonen irudiak tratatzeko, 
azalaren mantxak eta zimurrak kentzeko edo leuntzeko. Pintzel 
zuzentzaile zehatza antzekoa da baina ez du laginik behar, garbitu 
nahi dugun akatsaren alboko pixelak hartzen baititu lagin-moduan 
eta normalean erabiltzen da puntu zehatzak, granoak edo mantxa 
txikiak garbitzeko.
Tresna hautatzen dugunean, aukera-barran hainbat parametro 
agertuko dira. Aurpegi baten azaleran ukituak egiteko oso ondo 
funtzionatzen dute behean agertzen diren pintzelaren parametro 
hauek: Diametroa, 19 px; Gogortasuna, % 100; Tartea, % 25; 
Angelua, 90 eta Borobiltasuna, % 20. 
Kontuz ibili behar dugu ukitu horiekin, azken boladan itxuragabekeria 
asko ikusten baitugu. Jendeak adin gutxiagoko irudia erakutsi 
nahian, efektu horiek neurriz kanpo erabiltzen ditu eta askotan 
lortzen duena da plastikozko pertsonaiak, naturaltasunik gabeko 
erretratuak.
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Adabakia

Begi gorrien pintzela

Begi gorrien efektua askotan agertzen da argazkietan, batez ere 
flasha erabiltzen dugunean. Gaur egun oso erraza da efektu hori 
kentzea eta begi-niniak naturalagoak jartzea. Tresna hartuta, 
nahikoa da klik egitea niniaren gainean, kolorea aldatzeko; eta 
emaitza gure gustukoa ez bada, atzera eman (Ktrl-Alt-Z), aldatu 
parametroak aukera-barran, eta klik egin berriro.

fokuratu, Desfokuratu eta 
Atzamarra-tresnak

Erretratuetan, normalean leku batzuek beste 
batzuek baino arreta gehiago erakartzea 
interesatzen zaigu. Garrantzia handiagoa 
eman nahi  diegun puntu horiek (begiak, 
adibidez) hobeto fokuratuko ditugu eta 
hondoak desfokuratu egingo ditugu. 
Horretarako erabiltzen ditugu fokuratze 
eta desfokuratze tresnak. Pintzelek bezala 
funtzionatzen dute eta aukera-barran aldatu 
ditzakegu dagozkien parametroak.
Atzamarra-tresnak pintura freskoaren 
efektua egiten du pasatzen dugun zatietan.

1 2

Adabakiarekin ere irudiaren zati bat beste baten bidez ordezkatzen dugu eta ehundura, argiz-
tapena, gardentasuna eta itzaleztadura mantendu. Hautapenak lokarri baten bidez mugatu 
eta arrastatu egingo ditugu. Tresna-barran Destino (Helburua) aktibatuta badago, lehenago 
irudiaren zati garbia hautatu behar dugu eta ondoren, arrastatuko dugu kendu nahi dugun 
zatiraino. Origen (Jatorria) aktibatuz gero, alderantziz egingo dugu eta estali nahi dugun zatia 
lehenago hautatuko dugu.
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MASKARAK ETA ALfA-KANALAK

Irudi bati maskara bat ezartzean, maskaratutako zatia isolatu eta babestu egiten dugu edozein 
aldaketatik. Hautapen bat egiten dugunean, alderantziz gertatzen da; hau da, aldaketak 
hautapen horri bakarrik eragiten dio eta hautapenetik kanpo geratzen dena maskara bihurtzen 
da. Bi maskara-mota daude:

53

-Maskara azkarra hautapenak egiteko modu bat da, eta 
zehaztasunez hautatu behar dugunean erabiltzen dugu. 
Maskara hori une baterako da. Modu horretan lan egiten 
dugun bitartean irauten du, eta ez da gordetzen fitxategian.

-Alfa-kanalak iraunkorrak dira. Photoshop-formatuetan -PSD, PSB, TIFF- maskarak 
alfa-kanaletan gordetzen dira irudiarekin batera. Alfa-kanala da bit-mapako irudi bat, 
gris-eskalakoa, 256 kolorekoa (8 bit kanaleko) eta jatorrizko irudiaren tamaina bera 
du, altueraz eta zabaleraz. Fitxategi batek askoz jota 24 kanal izan ditzake. Gogoratu 
behar dugu Photoshopek kanalen bidez gordetzen duela informazioa, eta RGB moduan 
kolore-informazioa 4 kanaletan gordetzen dela. Hautapen bat gordetzen dugunean 
ere, alfa kanal batean sartzen da.

Ondoko irudian Kanal-paleta (Menua/ Leihoa/ Kanalak) 
ikusten dugu. Lehenengo lau kanalek kolore-informazioa 
ematen dute; irudia RGB moduan dagoenez, RGB 
orokorra, gorria, berdea eta urdina ditugu. Azken biak 
Alfa-kanalak dira; azkenaurrekoa, geruza-maskara 
batena eta azkena, gordeta dugun hautapen bat. 
Doikuntzak, iragazki adimentsuak eta betetze-maskarak 
ere sar ditzakegu alfa-kanaletan.



gERUzA-MASKARAK

Geruza-maskarak gardentasun-mapak dira, geruzei lotuta irudien ikuspena kontrolatzeko 
balio dute. Collageak edo muntaiak konposatzeko erabiltzen ditugu, irudi batzuk nahastu nahi 
ditugunean. 
Beste metodoek -klonazioa, hautapenak moztu eta itsastea...- baino abantaila gehiago dituz-
te. Oso metodo malgua da, estaltzen ditugun pixelen informazioa ez baita galtzen eta edozein 
momentutan errekuperatu edo alda daiteke; eta edozein irudiri hainbat gardentasun-maila 
ezar diezazkiokegu.

Maskarak gainerako irudiak bezala edita daitezke pintatzeko tresnak, doikuntza eta iragazkiak 
erabiliz; baina zuri-beltzez bakarrik.
Beltzez pintatzen duguna garden geratuko da, eta  azpiko geruzak agerian utziko ditu; zuriz 
pintatzen duguna, aldiz, opakua geratuko da. Gris-eskala erabiliz gero, gardentasun-maila 
desberdinak lortuko ditugu; grisak oso argiak badira, geruzaren irudia ia opakua izango da eta 
grisak ilunak badira, ia gardena.
 
Aurreko irudi hauetan antzeko muntaketa bi egin ditugu geruza-maskarak erabiliz. Bietan, 
azpiko geruza erabili dugu atzeko planoan zeru hodeitsu bat kokatzeko; eta gaineko geruzan, 
egurrezko pertsonaia bat jarri dugu.  Bigarren geruza horri, maskara bat ezarri diogu, baina 
muntaketa bakoitzean maskara era batera pintatu dugu. Lehenengo maskaran atzeko planoa 
beltzez pintatu dugunez, collagean zeru osoa ikusten dugu; bigarrenean, maskara zuri-
beltzezko degradatu batekin bete dugunez, zerua gardentasun degradatua duela ikusten da. 
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Geruza-maskarak kudeatzeko, bi paleta daude, 
Ventana/Capas (Leihoa/Geruzak) eta Ven-
tana/Máscaras (Leihoa/Maskarak) eta biak 
menu-barran daude.
1-Añadir máscara de capa (Geruza-maskara 
gehitu) ikonoan sakatuz, uneko geruzaren iko-
noaren ondoan maskara-ikono bat agertuko 
da (2); eta horren gainean klik eginez, maskara 
hori edita dezakegu.1

2

Maskara batean pintatu nahi dugunean, kontu handiz ibili behar dugu geruzan ez pintatzeko. 
Ondo begiratu behar dugu zer dagoen aktibatuta, laukizuzen batez inguratuta agertzen baita. 
Bata ala bestea aktibatzeko, klik egin behar da bere ikonoaren gainean.

Lehentxeago esan dugun bezala, pintura tresnak, 
degradatuak, doikuntzak eta iragazkiak erabil ditzakegu 
maskaretan margotzeko. 

Hautapenak geruzetan egin eta maskaretan erabil 
ditzakegu. Aurreko kasuan, adibidez, irudian bertan 
hautatu dugu pertsonaiaren atzeko planoa, eta beraren 
maskara-ikonoa aktibatuta, hautapena beltzez pintatu 
dugu atzeko planoan gardentasuna jartzeko.
Momentu jakin batean, geruza maskararen eraginik gabe ikusi nahi badugu, Maius tekla 
sakatuko dugu, beraren geruza-maskararen ikonoan klik egiten dugun bitartean, eta ikono 
hori marratuta agertuko da.
Maskara pantaila osoan ikusi nahi badugu, Alt tekla sakatuko dugu geruza-maskararen 
ikonoan klik egiten dugun bitartean. 
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Maskara-panelean Densidad (Dentsitatea) eta 
Desvanecer (Desagertu) parametroak oso erraz 
alda ditzakegu euren kontrolagailuak igo edo jaitsiz. 
Desagertzeko efektua erabilgarria da, forma bat 
naturaltasunez moztu eta itsatsi nahi dugunean, 
ertzak leunduta, alegia.



Ariketak. Itsatsi fitxategi berean ezkerrean dauden hiru irudi hauek, muntaia bat egiteko 
ezabagailu-tresna erabili gabe. Geruza-maskarak ezarri beharko dizkiezu gardentasun-maila 
desberdinak lortzeko eta behekoaren antzeko irudi bat atera behar zaizu. Bilatu beste irudi 
batzuk eta muntaketa egin opakutasunarekin jokatuz.
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EBAKIN-MASKARAK
Ebakin-maskara batean geruza batzuk metatzen dira eta azpikoak ebakin-taldearen maskara-
funtzioa betetzen du; hau da, berak zehazten du zer ikusten den eta zer ez den ikusten ebakin-
taldearen gainerako geruzetan.
Maskara horiek bektorialak dira, gainerako geruzen bereizmenarekiko independenteak, ertz 
ondo zehaztutako formak dira eta Forma eta Luma-tresnekin marrazten dira. Prozesua ondo 
ulertzeko, muntaketa bat egingo dugu ebakin-maskara bektoriala erabiliz.

Lehenengo irudian muntaia bukatuta ikusten da.
Bigarrenean, geruzen antolaketa dugu, “Hondo” 
geruzan atzeko planoko irudia dago eta horren gainean 
ebakin-taldea osatuko duten gainerako geruzak; 
azpian maskara izango dena eta gainean maskara 
horren bidez ikusi nahi dugun irudiaren geruzak.
Jakin behar dugu maskarek ondo funtzionatzeko, 
bit-mapako irudi guztiek bereizmen bera izan behar 
dutela.
Ebakin-taldea egiteko (3), talde horretan sartu nahi 
ditugun geruzak hautatuko ditugu; saguaren eskuineko 
botoia sakatuta, aukeraketa-multzo bat agertuko da 
eta Enlazar capas (Geruzak estekatu) aukeratuko 
dugu.
Azken pausuan (4) maskararen atzean zein irudi 
ikusiko dugun zehaztuko dugu. Geruza edo geruza-
multzo hori hautatu eta Menú/ Capa/ Crear máscara 
de recorte (Menua/ Geruza/ Ebakin-maskara sortu) 
aukeratuko dugu.

1

2

3 4

Ebaki-taldea
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TESTU-MASKARAK ETA gERUzA-ESTILOAK

Maskara hau, berez, ebakin-maskara da, testua forma 
bektoriala baita. Testu-geruzaren gainean ehundura-
irudi bat jarri dugu eta bi geruza horiekin ebakin-
taldea osatu dugu. Testuaren ertzei estilo-efektu bat 
ezarri diegu itxura eta irakurgarritasuna hobetzeko. 
Aukera hori Paleta Capas/ Estilo de capa (Geruza-
paleta/ Geruza-estiloa)n dago. Lehenengo irudian 
Itzal paralelo estiloa erabili dugu baina estilo gehiago 
daude eta guztiak editagarriak. 
Bigarren irudian, maskara eta ehundura mantendu 
ditugu, baina “Hondo” geruzan tonu beltza eta geruza-
estiloan Estilo de capa/ Bisel y relieve/ Contorno y 
textura (Geruza-estiloa/Alaka eta erliebea/ Kontorno 
eta ehundura) jarri ditugu.
Hirugarrenean, ehundura bera errepikatu dugu 
“Hondo” geruzan eta ebakin-taldean, eta geruza-
estiloan Alaka eta erliebea ezarri ditugu.
Azken irudian, Hondo geruzari geruza-maskara bat 
ezarri diogu degradatu batekin eta Estilo de capa/ 
Sombra interior (Geruza-estiloa/Barneko itzala).

Geruza-estiloa
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TRAzATUAK ETA fORMA BEKTORIALAK

Dakigunez, irudiak bit-mapakoak edo bektorialak izan daitezke.
Bit-mapako irudiek, pixelek osatuta daudenez, kalitatea galtzen dute irudiak handitzean, 
pixelak ere handiagoak ikusten baititugu. Modu horretan margotzeko, tresna batzuk daude: 
pintzela, degradatuak, pintura-potoa, ezabagailua.... 
Photoshopek gehienetan bit-mapako irudiekin egiten du lan, baina lerroak edo forma 
geometrikoak marraztu behar ditugunean, trazatuak eta formak erabiltzen ditugu, tresna 
bektorialak, alegia. Modu horretan lerro eta kurben bidez osatzen ditugu irudiak eta 
handitzean, forma horiek ez dute kalitate bisualik galtzen.
Irudi bektorialak bi tresna-multzotan metatzen dira, trazatu-tresnetan  eta forma-tresnetan.

Formak izan daitezke figura geometriko arruntak, 
poligonoak, elipseak... , baita aurretik egindako objektu 
konplexuagoak ere. Azken horiek aukera-barran aurkitzen 
ditugu hainbat bibliotekatan metatuta. Irudi batean 
kokatzeko, aukeratu aukera-barran, egin klik bikoitza eta 
arrastatu nahi dugun lekuraino.

2- Formak: Laukizuzena, Laukizuzen biribildua, Elipsea, 
Poligonoa, Lerroa eta Forma pertsonalizatua.

1- Trazatuak: Luma, Era libreko luma eta hurrengo hirurak, 
egindako lerroak editatu ahal izateko.
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Ezkerreko irudian hiru forma (bihotzak) ikusten ditugu lehenengo moduan, Forma-geruzak 
moduan, eginak. Aukera-barran kolorea eta estiloa aukeratu ditugu. Hiru dira estilorik 
erabilgarrienak. 1-Ninguno (Bat ere ez), kolorea besterik ez dauka. 2-Pixel bateko eta % 0ko 
betetze-opakutasuneko trazatua, estiloan forma gardenak trazu beltzez egiten dira. 3-Pixel 
bateko eta % 100eko betetze-opakutasuneko trazatuan, formak trazu beltzez eta kolore 
opakoz egiten dira.

Trazatuak lerroak dira; zuzenak, kurbak edo bien 
nahasteak. Forma bezala funtzionatzen dute, 
aurreko hiru moduak ere badauzkate. Trazatuak 
eta formen ingeradak editatzeko Selección de 
trazado (Trazatu-hautapena) eta Selección 
directa (Hautapen zuzena) erabiliko ditugu.

1

2
3

1

2

3
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Horietako edozein tresna erabili baino lehen, marrazteko modua aukeratu behar dugu aukera-
barran.
-Lehenengo modua Capas de forma (Forma-geruzak), aukeratuz gero, programak geruza 
berezi bat egingo du eta hor marraztuko du forma. Modu horretan kolorea eta estilo batzuk 
hauta ditzakegu aukera-barran.
-Bigarrena Trazados (Trazatuak) aukeratuta, forma uneko geruzan egingo dugu, eta editatzeko 
Paleta Trazados (Trazatu-paleta)ra jo behar dugu. Hor Cargar el trazado como selección 
(Trazatua hautapen-moduan kargatu) ikonoan sakatu eta forma hautapen bihurtuko dugu, 
horrela bit-mapako irudi bat bezala lan dezakegu, eta pintatu edo degradatuak egin ahal 
ditugu, adibide honetan ikusten den bezala.
-Hirugarren moduan, Rellenar pixeles(Pixelak bete), bit-mapako formak egingo ditugu.



IRAgAzKIAK
Iragazkiak irudiei hainbat efektu ezartzen dizkieten komandoak dira. Ukituak egiteko aukerak 
dituzte, irudiak garbitzeko, hobetzeko edo artistikoki tratatzeko efektu berezien bidez: 
artistikoak, desitxuratzekoak, argiztapen bereziak...
Oso erraz aplikatzen dira eta guk parametro gutxi batzuk kontrola ditzakegu. Beraz, Photoshop 
programa barruko programa txikiak dira, eta menu-barran aurkitzen ditugu, Menu/Filtro 
(Menua/Iragazkia)n. Photoshopek iragazki asko eskaintzen dizkigu lehenetsita, baina 
merkatuan gehiago aurki ditzakegu.
Enpresa batzuek iragazki-softwarearen programak sortu eta Interneten jartzen dituzte 
eskuragarri. Photoshopen instalatzeko, hurrengo karpeta honetan jarri behar ditugu: Adobe 
Photoshop/Plug-ins/Filters; eta plugins deitutako programatxo horiek gure menuan, iragazki-
aukeran azken lekuan kokatuko dira.

1

2

3

4

5

6
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Iragazkiak ezin zaizkie ezarri irudi bektorialei, Bit-
mapakoei besterik ez; eta batzuek RGB moduan eta 8 bit 
kanaleko aukeran bakarrik funtzionatzen dute.
Irudi oso bati edo irudiaren hautapen bati aplika 
diezazkiokegu eta irudi berean iragazki bat baino gehiago 
ezarriz gero, efektu berriak lortuko ditugu. 
Iragazkiak kudeatzeko Galería de filtros (Iragazki-
galeria)ra joan gaitezke; Menua/Iragazkiaren barruan 
dagoen aukeretako bat da.



Iragazki-galeria irekitzean, leiho handi bat agertuko da hainbat aukera eta parametro dituela:
1- Aurrebistaratze-leihoa erabiliko dugu, efektuak berretsi baino lehen irudia nola geratuko 
den ikusteko. Beheko aldean leiho horren zoom-maila alda daiteke (2).
3- Iragazki guztien zerrenda hainbat karpetatan gordeta agertzen da, efektu-motaren arabera 
antolatuta. Karpeta horietan klik eginez gero, barruan dauden iragazkiak agertuko dira.
4- Uneko iragazki-koadroa. Iragazki bat baino gehiago metatu nahi izanez gero, Nueva capa 
de efecto (Efektu-geruza berri bat)(5) ikonoan sakatu eta iragazki berri bat aukeratuko dugu. 
Bertan efektu horien ordena ere alda dezakegu, bakoitzaren ikonoaren gainean klik egin eta 
arrastatuz, efektuen emaitza desberdina baita iragazkien ordenaren arabera. Leiho horretan 
iragazkiak kentzeko aukera ere badago, azken ikonoan sakatuz.
6- Iragazkien parametroak. Ia iragazki guztiek berezko parametro aldagarri batzuk dituzte, 
eta leiho honetan uneko iragazki-parametroen erregulatzaileak aurkituko ditugu guk manipu-
latu ahal izateko.
Irudi berean iragazki bat baino gehiago ezarri nahi badugu, bi modutan egin dezakegu. 4. 
leihoan meta dezakegu edo geruzak erabil ditzakegu, geruza bakoitzean irudia bikoiztu eta 
iragazki bat ezarriz. Azken modu horretan eginda, gardentasun-maila eta geruzak fusionatzeko 
modu asko izango ditugu.
Iragazki baten efektua biderkatzeko, behin baino gehiagotan ezarri beharko dugu eta horre-
tarako teklatuan laster-bide bat dago; Ktrl+T sakatu eta erabili dugun azken iragazkia ezarriko 
da berriro.

Iragazkiekin lan egiten dugunean, jatorrizko irudia 
geruza batean mantentzea komeni zaigu, badaezpada. 
Horretarako geruza bikoiztu egin behar dugu edo, bestela, 
iragazki bat ezarri baino lehen, adimendun bihurtu, 
menu-barran iragazki aukera-multzoan, Convertir para 
filtros inteligentes (Iragazki adimendunetarako bihurtu) 
aukeratu eta programak geruza berezi bat egingo du, oso 
erraz editatzen dena bere ikonoan sakatuz.

Hurrengo irudietan iragazki batzuk ezartzean sortutako 
emaitzak ikusiko ditugu. Asko daude, eta beraien 
parametroak aldatuz eta haien artean nahastuz, aukerak 
biderkatu egiten dira. Oso ariketa interesgarria da 
iragazkiak nahastea, aukera berriak asmatzeko.
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Fokuratzeko eta desfokuratzeko 
iragazki batzuk ere badaude. 
Horien arteko, desfokuratze 
erradiala, desfokuratze leuntzailea 
eta fokuratze-maskara,  ezarri 
dizkiegu ezkerreko irudiei.

Hemen aukeran dauden iragazkietako batzuk ikusten di-
tugu Distortsioa/ Kristala eta Distortsioa/ Lentearen zu-
zenketa, ezkerreko lehenengo adibidean; eta Estilizatu/ 
Azulejua, bigarrenean.
Behean argiztapenarekin erlazionatuta dauden iragazki 
batzuk jarri ditugu, Iragazkia/ Interpretatu/ Distira eta 
Iragazkia/ Interpretatu/ Argiztapen-efektuak.
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Hurrengo lau irudiko multzoan hiru iragazki-talde desberdinetako iragazki batzuk erabili ditu-
gu Artísticos, Bosquejar, Trazos de pincel (Artistikoak, Zirrimarratu, Pintzel-trazuak). Mult-
zoko azken irudian doikuntzak ez ezik, geruzen arteko fusio-moduak ere erabili ditugu. Lehe-
nengo irudian, Trazos con espray y Pinceladas (Espraiz egindako trazuak eta Pintzelkadak) 
erabili ditugu; bigarrenean, Cuarteado y Trazos (Arrakalatua eta Trazuak); hirugarrenean 
Pinceladas, Cuarteado, Trazos oscuros, Tampón (Pintzelkadak, Arrakalatua, Trazu ilunak, 
Tanpoia) eta laugarrenean Cuarteado, Trazos oscuros, Estilográfica, Modos de fusión de ca-
pas, Luz intensa (Arrakalatu, Trazu ilunak, Estilografikoa eta Geruzen arteko fusio-modua, 
Argi intentsua)



Iragazki batzuekin pintura-efektuak egin daitezke. 
Ondoko irudietan, adibidez, Pixelatze-iragazkiak erabili 
ditugu; Puntillista,  lehenengo kasuan eta Grabatua/
Lerro luzeak, bigarrenean.
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Likidotze-Iragazkia

Licuar (Likidotzea) iragazkia erabilita formak likidoak izango balira bezala desitxuratzen 
ditugu, ertzak tresna batzuekin bultzatuz. Karikaturak egiteko oso baliabide ona da.
Hainbat efektu (puztu, hustu, haizagailua, turbulentzia...) eta modu ditu aukeran. Iragazki 
hori aukeratzen dugunean, leiho berezi bat aterako da guztia kudeatzeko.



Aurrerantz desitxuratu
Berreraiki
Eskerreranzko haizagailua
Hustu
Puztu
Eskerrerantz bultzatu
Islatu
Turbulentzia
Maskara blokeatu
Maskara desblokeatu

Ezkerreko aldean, likidotze-tresnak daude. Horietako bat hautatzen dugunean, eskuineko 
aldean berezko parametroak agertuko dira: pintzelaren tamaina, dentsitatea, presioa, 
abiadura... 
Tresna horien artean Aurrerantz desitxuratu, Haizagailua, Hustu, Puztu, Ezkerrerantz bultzatu, 
Islatu, Turbulentziak... daude. Irudia babesteko maskara bat (Maskara blokeatu) ere badago. 
Tresna horrekin pintatutako guneak babestuko ditugu eta likidotze-efektuek ez diete eragingo.
Bigarren tresna (Berreraiki) oso erabilgarria da prozesuaren edozein momentutan jatorrizko 
irudiaren zatiak berreskuratzeko pintzel batez.
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Ehunduratze-iragazkia
Filtro/ Texturizar (Iragazkia/ Ehunduratzea) komandoak gure irudiak eta ehundurak 
integratzen ditu, irudiak ehunduraren erliebeaz moldatuz. Programak ehundura batzuk ditu 
aukeran Adreilua, Arpillera, Oihala eta Hareharria, eta  guk beste ehundura batzuk ere sar 
ditzakegu eta horiekin moldatuko ditugu irudiak. Horretarako, ehundura berriaren tamaina 
eskalatu egin behar dugu beste irudiarekin bat egiteko eta PSD formatuan gorde.
Iragazki horren elkarrizketa-laukian ehundura bat aukeratu behar dugu, programak eskaint-
zen dituenen artean edo guk gordetakoa, honako modu honetan: Gezi-ikonoan sakatu eta 
Cargar textura...(Ehundura kargatu...) aukeratuta, gure fitxategiko direktorioa bilatu ahal 
izango dugu.

Iragazkiak nahasi efektu bereziak lortzeko,
kristalezko bolak

Iragazki batzuk irudi berean konbinatuz, efektu bereziak lor 
ditzakegu. Adibide hauetan kristalezko bola batzuk egin ditugu. 
Horretarako hautapen zirkularrak egin eta hurrengo iragazki hauek 
nahastu ditugu: Distortsionatu/ Esferizatu, Distortsionatu/Kristala, 
Interpretatu/ Distira, Interpretatu/ Argiztapen-efektuak. Kolorea 
moldatzeko, Doikuntza/ Distira eta kontrastea erabili dugu.
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Iragazkiak nahasi efektu bereziak lortzeko, 
argazkiak pinturak bihurtu

Margolari askok argazkiak erabili ohi dituzte eredu bezala margolanak egiteko. Irudi bati 
iragazkiak eta doikuntza batzuk ezarriz, margolan horien antzeko efektuak lor ditzakegu. 
Hurrengo pausu hauek jarraitu behar ditugu:
Irudia/ Doikuntzak/ Distira eta kontrastea- Tonua eta asetzea (Oso asetze altua jarri behar  
 da)
Doikuntza/ Distortsionatu/ Kristala (Ehundura: Oihala)
Doikuntza/ Artistikoa/ Pintzelkadak
Doikuntza/ Pintzelaren trazuak/ Trazu angeluarrak
Doikuntza/ Ehundura (ehunduratu: Ohiala)
Doikuntza horiek gauzatzeko, bikoiztu geruza eta bigarren geruzan Asetzeko doikuntza ezarri, 
opakutasuna jaitsi erdira; eta geruzen arteko fusio-moduan Superponer (Gainezarri) ezarri.
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Iragazkiak nahasi efektu bereziak lortzeko,
Komikietarako binetak egin

Komiki baterako bineta bat egingo dugu. Marraztuta egongo 
balitz bezalako irudi bat sortuko dugu Photoshopen bidez, 
koloreko argazki batetik abiatuta. Hainbat modu daude, 
baina hemen iragazki-nahasketa bat aukeratu dugu. 
Irudiaren geruza bikoiztu eta iragazki batzuk ezarriko 
dizkiogu:
Irudia /Doikuntzak/ Zuri-beltzez.
Iragazkia/ Fokuratu/ Fokuratze-maskara.
Azken geruzaren bikoizketa egin eta horretan,
Iragazkia/ Zirimarratzea/ Fotokopia. 
Iragazkia /Ertz gehituak.
-Geruzen arteko fusio-moduak: Argi intentsua
Irudia pintzelez margo dezakegu; zati zuriak hautatu eta 
kendu behar dira eta zuri-beltzezko irudiaren geruzaren 
azpian, beste geruza berri batean pintatu.

Bunbuiloak egiteko, Forma pertsonalizatuaren 
tresna aukeratu; lehenengo moduan -Forma-
geruzan- jarri; aukeratu Pixel bateko eta 
%100eko betetze-opakutasuneko trazu 
bat-en estiloa eta kolore zuria. Forma 
pertsonalizatuen bibliotekatan, hautatu 
Bocadillos (Bunbuiloak); horren barruan 
dauden bunbuiloen artean, interesatzen 
zaiguna aukeratu, egin klik, eta arrastatu 
irudiraino. Testua jartzeko, egin klik 
bunbuiloaren gainean, idatzi nahi duguna 
eta programak moldatuko du testu hori 
bunbuilura.
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Kea:
Aurreko fitxategia bezalako bat ireki dugu; azpiko geruza beltzez pintatu eta gaineko beste 
geruza batean lerro zuri bat egin dugu. Hurrengo iragazkiak eta doikuntzak ezarri dizkiogu 
lerroari:
Atzamarra-tresnarekin lerro zuriaren intentsitatea aldatu.
Likidotze-iragazkiarekin lerroa manipulatu
Iragazkia/Distortsionatu/Koordenada polarrak (polarretik angeluzuzenera).
Iragazkia/Desfokuratze/ Desfokuratze Gaussianoa.
-Beste geruza bat egin eta grisez pintatu dugu. Horretan, Iragazkia/Zarata. Geruza-
opakutasunean, % 10 jarri dugu.

Sua:
Aurreko fitxategia bezalako bat ireki dugu, zuriz pintatu dugu eta hurrengo iragazkiak eta 
doikuntzak ezarri dizkiogu:
Iragazkia/ Interpretatu/ Hodeiak
Iragazkia/ Interpretatu/ Argi zenital leunaren argiztapen-efektuak
Iragazkia/ Interpretatu/ Argi zenital urdinaren argiztapen-efektuak; ezaugarriak: Distira,  
 96; Materiala, 96; Giroa, 35
Doikuntza/ Alderantzikatu
Iragazkia/Distortsionatu/Koordenada polarrak (polarretik angeluzuzenera).

Xaboi-Burbuilak:
Fitxategi berri bat ireki dugu, 15 cm x 15 cmkoa eta 300 dpikoa. Bi geruza egin ditugu; azpikoa 
urdinez pintatu dugu eta gainekoa, tarteko gris batez. Bigarren geruza horri hurrengo iragazki 
hauek ezarri dizkiogu:
Iragazkia/ Interpretatu/ Distira
Iragazkia/ Distortsionatu/ Koordenada polarrak (polarretik angeluzuzenera).
Irudia/ Irudia Biratu/ Biratu bertikalki.
Iragazkia/ Distortsionatu/ Koordenada polarrak (angeluzuzenetik polarrera). 
Hautapen zirkularrak egin, kopiatu eta itsatsi egin ditugu. Geruza grisa kenduta, burbuil-
geruzen gardentasuna jaitsi eta geruzen arteko fusio-moduan Argi gogorra jarri dugu.

Aurretik argazki bat izan gabe ere sor ditzakegu efektu bereziak, kolore bat ezarri eta iragazki 
eta doikuntza batzuk erabiliz, hurrengo adibide hauetan bezala. Hasteko, fitxategi berri bat-
zuk ireki ditugu, 15 cm x 15 cmkoak eta 300 dpikoak.

Iragazkiak nahastea efektu bereziak lortzeko, 
xaboi-burbuilak, sua, kea eta tximista. 
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Tximista:
Aurreko fitxategia bezalako batean zuri-beltzezko degradatu lineal bat egin eta hurrengo 
iragazkiak eta doikuntzak ezarri dizkiogu:
Iragazkia/Interpretatu/Desberdintasun-hodeiak
DoikuntzaK/Alderantzikatu.
Doikuntzak/Distira eta kontrastea. Handitu distira.
Irudia/Doikuntzak/Tonu eta Asetzea, koloreztatu aktibatuta utzi.

pANORAMIKAK
Gaur egungo argazki-kamera batzuek panoramikak egiteko 
aukera eskaintzen digute. Baina aukera hori ez badaukagu, 
tripode baten laguntzaz argazki batzuk atera ditzakegu 
jarraian, paisaia luze bat osatzeko.
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Edonola egiten dugula ere, Photoshopek modu azkar eta zehatza eskaintzen digu argazki horiek 
lotzeko desdoitze handirik egin gabe. Programa txiki bat erabili behar dugu eta ateratzeko 
joan behar dugu Menua/ Fitxategia/ Automatizatu/ Photomerge-ra eta eskuinean dagoen 
elkarrizketa-koadroa agertuko da. Gure irudiak aurretik karpeta berezi batean gordeta izan 
behar ditugu, eta bakoitzak zenbaki bat izenean, ordena azalduz. Usar (Erabili) aukeran 
Karpeta hautatuko dugu eta Explorar (Arakatu)-n sakatu, bertan gure irudien direktorioa 
aukeratu eta programak berak egingo du dena.



TESTUAK
Testuak forma bektorialak dira, bereizmenarekiko independenteak, formula matematikoen 
bitartez egindako forma geometrikoak. Photoshopek testuak egiteko berezko tresna bat 
eskaintzen du, horizontalki edo bertikalki idazteko aukera daukana. Tresna horrekin idatzi 
nahi dugunean, Photoshopek geruza berezi bat sortu eta hor jartzen du testua. Geruza horiek 
testu-geruzak dira eta gainerakoetatik desberdintzeko, horien ikonoek T beltz bat daramate. 
Geruza bektorialak direnez, ezin zaie edozein efektu ezarri; ez dituzte onartzen, adibidez, 
doikuntzak, iragazkiak edo pintura-tresnak. Baina beste efektu-mota batzuk onartzen dituzte, 
testuetarako oso aproposak direnak, geruza-estiloak, hain zuzen ere.
Geruza horiek errazak dira editatzeko, baina Photoshopen berezko formatuetan bakarrik 
gorde ditzakegu, PSD, PSB eta TIFF-en. Bestelako formatuetan gorde nahi izanez gero, testuak 
bit-mapako irudi bihurtu behar dira. Ekintza hori, hau da, testu bat bit-mapako bihurtzea, 
rasterizatzea da eta Menu/ Geruza/ Rasterizatu/ Testua-n egiten da. Rasterizatu ere egiten 
dugu doikuntzak, iragazkiak eta degradatuak testuei ezarri nahi izanez gero.

Testu-motak hiru dira:
-Testu-objektuak lerro bakarrekoak dira. Testu-tresna aukeratuta 
irudiaren puntu batean klik egin eta teklatuarekin idazten hasten 
bagara, puntu horretan hasiko da sortzen testua.

Testu-geruza
Rasterizatutako testua; bere geruza normal bihurtu da
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-Paragrafo-testuak. Testu luzeak idatzi behar ditugunean, testu-
tresna aukeratu eta, idatzi baino lehen, lauki mugatzaile bat egin 
behar dugu aurkako bi erpinak markatuz. Barruan klik egin eta 
idazten hasiko gara.

-Testuak trazatu batean. Kurbetan edo beste forma 
batzuetan jarri nahi dugunean testua,  lehenago trazatua 
edo forma marraztuko dugu eta testu-tresnaren kurtsorea 
gainean kokatuz, idatz dezakegu testua.



Testu-parametroak edozein momentutan ezar daitezke, testua idatzi aurretik edo ondoren. 
Hautatzeko bi modu daude, testua bera hautatzea gainean klik eginez -beste programetan 
bezala- edo testu-geruza hautatzea, geruzaren ikonoan klik bikoitza eginez.
Testu-tresna aukeratzean, bere parametroak aukera-barran agertuko dira:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Testua nahi dugun lekuan kokatzeko, hautatu eta hartu mugitzeko tresna.

1-Testuaren orientazioa aldatu
2-Letra-tipoa, Arial, Baskerville, Times....
3-Letra-tipoaren estiloa, Arrunta, Etzana, Lodia...
4-Letra-tamaina. Unitatea puntua da, pt; puntu baten neurria 0,353 mm da.
5-Ertzak Ezer ez, Fokuratua, Gardena, Gogorra, Biribildua...
6-Testuaren lerrokatzea
7-Kolorea
8-Testua desitxuratu
9-Letra-mota eta Paragrafoen paletak 
10-Aldaketak Ezeztatu, Baieztatu. Baieztatu teklatuko laster-bide batetik ere 
egin daiteke, Ktrl+Enter sakatuz.
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Letra-tipoak

Tipoak dira ezaugarri berak dituzten letrak, zenbakiak eta zeinu-multzoak. Ezaugarri horiek 
dira proportzioak, trazatuak, erremateak, inklinazioa, letra-barruko eta letren arteko 
espazioak. Tipo asko daude: Arial, Times, Garamond, Berdana, besteak beste. “Tipo” hitza 
dator inprentatan erabiltzen ziren prisma metalikoetatik. Prisma horiek tipoak deitzen ziren 
eta bakoitzak alde batean zizelkatutako letra bat zeukan.
Tipoek estilo desberdinak dituzte Zuzena, Lodia, Erdi-lodia, Etzana, Lodia eta etzana...
Tipoak familiatan sailkatzen dira, adibidez Egiptoarrak, Erromatarrak, Humanak,  Script... eta 
sailkatzeko irizpide asko daude: historikoak, teknikoak eta artistikoak. Irizpide horietako bat 
izan daiteke errematea edo serifa duten ala ez. Photoshopen testu-tresnaren aukera-barran 
aurkitzen ditugu letra tipoak. Aukera asko daude eta Interneten aurki ditzakegu oraindik 
gehiago. Web-orrialde askotan daude gure eskura, gure ordenagailuetan txertatzeko, eta 
batzuetan, dohainik. Horretarako deskargatu, kopiatu eta hurrengo karpetan itsatsi behar 
ditugu: C/Archivos de Programa/ Windows/ Fonts. Normalean Zip-fitxategi batean daudenez, 
deskonprimatu  egin beharko ditugu. Karpeta horretan gordeta dauden tipoak agertuko dira 
gure programan.

Hona hemen, ezkerreko irudian, letra-tipoen adibide batzuk, askotan erabiltzen direnak 
eta normalean gure programetan lehenetsita dauzkagu, tamaina eta estilo desberdinetan. 
Eta eskuinean, Interneten aurkitutako beste batzu, oso dekoratiboak dira, baina beti ez 
dira irakurtzeko errazak; horregatik ez dira gomendatzen testu  luzeetarako, baina bai 
izenburuetarako edo karteletarako, gure arreta erakartzeko.
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TESTUAK DESITxURATU

Testua desitxuratzeko tresnak testu-geruzei eragiten die. Testu-geruza hautatu, egin klik bikoitza 
bere ikonoan, eta aukera-barran, desitxuratzeko ikonoan (8) sakatu beharko dugu. Ekintza 
bera egin dezakegu Menu-barratik abiatuta, Menua/ Geruza/ Testua/ Testua desitxuratu. 
Edozein modutan eginda ere, elkarrizketa koadro bat agertuko da. Koadro horretan hainbat 
estiloen artean aukera dezakegu efektu desberdinak lortzeko Arkua, Sabeldu, Arraina, Puztu... 
Edozein estilo aukeratzen dugula, lau parametro kontrola ditzakegu bere proportzioak igo edo 
jaitsiz: Norabidea, Kurbatu, Distortsio horizontala eta Distortsio bertikala.
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Testuari dagozkion hainbat parametro aldatzeko, bi paleta dauzkagu, eta ateratzeko, Menú/ 
Ventana/ Carácter (Menua/Leihoa/Karakterea) edo Menú/ Ventana/ Párrafo (Menua/
Leihoa/Paragrafo)-ra joan behar dugu.
Testuaren aukera-barrako parametroak -letra-tipoa, estiloa, kolorea, ertzak eta tamaina alda 
daitezke, baita beste parametro batzuk ere.
1-Lerro-artea testuaren lerroen arteko distantzia da; gomendio bezala esaten da letra-
tamainaren 1,5 aldiz izan behar dela irakurmena errazteko, baina helburuaren arabera 
distantzia hori alda dezakegu.
2-Kerning bi hizkiren arteko espazioaren neurria da.
3-Tracking testuaren hizki guztien arteko espazioaren neurria da.
4-Eskalatze bertikalak eta 5-Eskalatze horizontalak, letren altuera edo zabalera aldatzeko 
balio dute.
6-Lerrokatu, ezkerrera, zentratu, eskuinera.
7-Justifikatu. Justifikatu azkena ezkerrera, Justifikatu azkena zentrora, Justifikatu azkena 
eskuinera, Justifikatu dena.
8-Koskak. Koska ezkerreko marjinan, Koska eskuineko marjinan, Koska lehenengo lerroan.
9-Espazioa gehitu. Espazioa gehitu paragrafoa baino lehen, Espazioa gehitu paragrafoa eta 
gero.

1
2 3

4 5

6 7

8

9

TESTU-pALETAK
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gERUzA-ESTILOAK
Geruza-estiloak geruza baten edukiaren itxura aldatzen duten 
efektu-multzoak dira itzalak, distirak, erliebeak, degradatuak, 
trazuak, alakak... . Estilo horiek gehienetan testu-geruzetan 
erabiltzen dira. Geruza-paletako beheko bigarren ikonoan (1) 
sakatuz, aukera-multzo bat agertuko da eta hor hauta ditzakegu 
uneko geruzari ezarri nahi dizkiogun efektuak.
Ezarritako efektuen izenak geruza-paletan, geruzaren izenaren 
azpian (2), agertuko dira; izen horien gainean klik bikoitza 
eginda, efektu horiek editatu ahal izango ditugu. Prozesua 
kontrolatzeko lauki bat (3), parametro batzuk eta aurrebista-
aukera ditu.
Estilo-paleta irekitzen badugu, programak estilo-multzo batzuk 
(4) eskaintzen dizkigu, bibliotekatan sailkatuta eta horiek ere 
edita ditzakegu. 

1
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TESTUAK TRAzATUETAN
Photoshopek testu bat trazatu batera moldatzeko aukera ematen digu. Hasteko, lumaz edo 
forma-tresnak baliatuz, trazatua egingo dugu; testu-tresna hartu, kurtsorea trazatuaren 
gainean kokatu, eta idatzi egingo dugu. Kurtsore horrek itxura aldatuko du trazatuaren 
gainean kokatzen dugunean, eta orduan has gaitezke idazten eta testua joango da moldatzen 
trazatura. Trazatu hori edita daiteke testua egin baino lehen edo idatzi eta gero, hautatzeko 
tresnak erabilita -trazatuak hautatzeko tresna eta hautapen zuzenaren tresna-.

hautatzeko tresnak

Luma
Testu-tresna

Trazatuak forma itxiak ere izan daitezke. Forma-tresnarekin poligonoak edo forma libreak 
egin ditzakegu. Formaren kanpoko aldean idazteko, trazatuekin bezala egingo dugu; kurtsorea 
formaren gainean kokatuz, formaren inguruan sortuko da testua.
Baina forma barruan idazteko aukera ere badago. Formaren barruan klik egitean, kurtsoreak 
behekoa bezalako itxura hartuko du eta idaztean testua forma betetzen joango da. Azken 
modu horretan lan egin nahi badugu, komeni da paragrafoa justifikatzea eta koskan 0 jartzea.

Testu-tresnaren 
kurtsore normala

Trazatuen testu-tresnaren
kurtsorea

Testu-tresnaren kurtsorea 
forma baten barruan idazteko
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Menua/ Geruza/ Rasterizatu/ Testua, bigarren modu honetan, testua bit-mapako irudi 
bihurtuko dugu. Ekintza hori rasterizatzea da. Horrela eginda geruza normalak direnez, 
doikuntzak, iragazkiak, pintura tresnak eta eraldaketak onartzen dituzte. Efektu horiek 
nekagarriak izan daitezke irakurtzeko orduan; beraz, ez dugu erabiliko testu luzeetan, 
izenburuetan eta testu motzetan besterik ez.
Testu bat rasterizatu baino lehen, komeni zaigu geruza bikoiztea badaezpada ere.
Iragazki batzuek ez dute funtzionatzen atzeko planoa erabat gardena denean; arazo hori 
konpontzeko, kolorez beteko dugu atzeko plano hori.
Testu-geruzak rasterizatu eta ekintza-multzo batzuk ezarriz, efektu interesgarri ugarirekin joka 
dezakegu. Interneten efektu horiek azaltzen dituzten tutorialak aurki ditzakegu. Hona hemen 
adibide batzuk:

TESTUA fORMA ETA IRUDI BIHURTzEA
Ikusi dugun bezala, Photoshopen testuak editatzeko aukera asko daude, baina komando eta 
tresna batzuek ez dute testu-geruzekin funtzionatzen, eraldaketak eta iragazkiak, besteak 
beste.
Geruza horien fisonomia aldatuz gero, testuei edozein efektu ezar diezaiekegu, gainerako 
elementuei bezala. Testu-geruzak bi geruza-mota desberdin bihur ditzakegu, maskara 
bektorialak eta geruza normalak -rasterizatuak-.

Testua forman bihututa

Testua bit-mapako irudi 
bihurtuta, -rasterizatuta- eta 
eraldaketa batzuk eginda

Menua/ Geruza/ Testua/ Forma 
bihurtu aukeratzen badugu, 
programak testua trazatu bihurtuko du 
eta testu-geruza, maskara bektorial. 
Modu horretan eginda, testuak forma 
bektorialak izango dira eta trazatuak 
hautatzeko tresna edo hautapen 
zuzenaren tresnarekin, letren 
formak alda ditzakegu, heldulekuak 
maneiatzen.
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Kasu honetan azpiko geruza beltzez pintatu eta gainean testu zuri bat idatzi dugu. Testua 
rasterizatu eta bi geruzak akoplatu egin ditugu (Menua/ Geruza/ Irudia akoplatu). Eta 
hurrengo iragazkiak ezarri dizkiogu:

Atzeko planorako irudi leun bat eta testuan script 
tipo bat aukeratu behar da, kasu honetan “Segoe 
Script Bold”. Testua rasterizatu eta hurrengo iragazki 
hauek ezarri dizkiougu:

Fitxategi bat egin dugu, 300 dpi-ko bereizmena 
duena, eta hor, bi geruza sortu ditugu. Azpiko geruza 
edozein koloretan margotu eta gainekoan testua 
idatzi dugu. Testua rasterizatu eta hautatu egin dugu 
makiltxo magikoarekin. Hurrengo iragazki hauek 
ezarri dizkiogu testuari:
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Iragazkia /Desfokuratzea/ Desfokuratze Gaussianoa -2-
Iragazkia/ Estilizatu/ Solarizatu
Iragazkia/ Distortsionatu/ Koordenada Polarrak 
 (Laukizuzenetik polarrera)
Euskarria biratu, 90 AC
Iragazkia/ Estilizatu/ Haizea (Eskuinera)
Euskarria biratu 90 ACD
Iragazkia/ Distortsionatu/Koordenada polarrak
 (polarretik laukizuzenera)
Irudia/ Doikuntzak/ Tonua eta asetzea, koloreztatu.

Iragazkia/Estilizatu/Erliebea (altuera: 6; Kantitatea: 230; Angelua, 135°)
Iragazkia/Desfokuratzea/Desfokuratze Gaussianoa: 0,7.

Geruzen arteko fusio-moduan Argi bizia jarri eta Opakutasuna jaitsi dugu.

Iragazkia/ Interpretatu/ Argiztapen-efektuak eta Iragazkiak/ Zarata/Zarata gehitu. 

Geruza estilo batzuk ere jarri ditugu: Itzal paraleloa, Alaka eta erliebea eta Barruko Distira.



TESTUAK ETA MASKARAK
Beste geruzekin gertatzen den bezala, testu-geruzetan ere maskarak ezartzeko aukera dago. 
Testuak eta irudiak nahas ditzakegu, gardentasun-maila eta figura eta atezko planoaren 
arteko joko desberdinak egiten; aukera asko daude, eta ondoko adibide hauetan ikusten 
ditugu batzuk.
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Beheko adibideetan, Z hizkia trazatu bihurtu dugu hurrengo bidea jarraituz, Menu/ Geruza/ 
Testua/ Forma bihurtu; eta Z formaren itxura aldatzeko, Edizioa/ Eraldaketa librea aukeratu 
dugu. Forma horren beheko heldulekuetatik tiratuz, Z-ri itsatsita egongo balitz bezalako 
laukizuzen handi bat lortu dugu, atzeko plano-modura funtzionatu ahal izateko. Forma hori 
editatu nahi izanez gero, Menu/ Leihoa/ Trazatu-paleta-tik egin daiteke.

Adibide guztietan, Z letra, pa-
ragrafo-testu bat eta paisaia 
baten irudi bat nahasi ditugu. 
Lehenengo irudian hiru geruza-
tan banatu ditugu elementuak 
konposizio orekatu bat egiteko, 
baina maskarak erabili gabe. Bi-
garrenean, testu-maskaren bitar-
tez, izenburu gardena lortu dugu 
atzeko paisaia erakutsiz. 

Azken bi irudietan bi maskara-mota ezarri dugu; azkenaurrekoan, geruza-
maskara gardentasun degradatu bat duela eta azken irudian, ebakin-maskara 
bat.



TIpOgRAfIA. KONTzEpTU BATzUK
Tipografia letrak konposatzeko teknika eta artea da. Tipografia hitza grekotik dator, Typo 
(Forma) eta Graphos (Idatzi). Eskuzko idazkera edo kaligrafiatik abiatuta izan zuen bilakaera 
eta inprentarekin garatu zen.
Inprentan, tipo mugikorrak edo berunezko prisma txikiak konposatu behar ziren testuak 
betetzeko. Ekintza horretan oso garrantzitsua zen nola kokatu letrak eta haien arteko 
espazioak, irakurmena errazteko. 
Tipoak dira ezaugarri berak dituzten letra, zenbaki eta zeinu-multzoak. Letra-tipo bakoitzaren 
ezaugarriak ikertzeko, kontzeptu batzuk ezagutu behar ditugu, letren zatiak, besteak beste.

Mphx x altuera
Oinarrizko lerroa

Altuera
Goranzko altuera

Beheranzko altuera

Kutxa altua letra larria edo maiuskula da.
Kutxa baxua letra xehea edo minuskula da, edozein tipok bere altuera finkatzen du x-altueran. 
Kurbak dituzten letrak lerro horretatik igotzen dira pixka bat a, c, h, p...
Makila, hizkiaren ezaugarririk nagusiena, bere forma mugatzen duena, letra baten trazu 
bertikal nagusia, kutxa altuan edo kutxa baxuan.
Oinarrizko lerroa x-letraren behe aldeko lerroa da. Kurbak dituzten letrak lerro horretatik 
jaisten dira pixka bat p, c, b, o....
Altuera, kutxa altuko letren altuera.
Goranzko altuera makila duten kutxa baxuko hizkien altuera da b, d, h...
Eraztuna da kurba itxia duten hizkien barruko forma zuria, hizkiak o, b, d, p, q....
Serifa edo errematea, makila, beso edo isatsaren bukaerako trazua da. Serifa ez daukaten 
tipoak Sans tipoak deitzen dira. Serifa Antzinako Erromatik dator, letrak harrietan lantzen 
zirenez, ertzak egitea zaila zen eta horregatik egiten ziren erremate horiek.
Erpina bi lerroren elkargunearen kanpoko puntua da, adibidez A, M, N, V
Besoa da makil batetik sortzen den trazu horizontala edo diagonala f, k, t
Malkoa. Trazu baten bukaera kurbatua f, a

RxoAbfMakila

MakilaEraztuna

Serifa edo errematea

Besoa

Erpina Malkoa
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fAMILIA TIpOgRAfIKOAK
Letra-tipoak familiatan sailkatzen dira. Erabilitako irizpideen arabera, sailkapen asko aurki dit-
zakegu. Serifa edo errematea izan daiteke irizpide bat, serifa izan ala ez, serifa-mota... Beste 
irizpide batzuk artistikoak edo historikoak dira. Hona hemen sailkapen posible bat. Hasteko, 
lau talde orokorretan sartu ditugu familiak:

Serifa duenak
Erromako zaharrak
Erromako modernoak
Egiptoarrak

Garamound, Times, Bembo
Bodoni, Modern, Didot
Clarendon, Serifa, shadow

Serifa ez duenak
-Sans-

Script

Dekoratiboak

Geometrikoak
Humanistak

Avant Garde, Futura, Kabel
Gill Sans, Optima, Britannic

Gotikoak
Kaligrafikoak

Cloister Black, Goudy Text, Fette Fraktur
Commercial Script, Shelley

Shotgun, Umbra, Hobo

Erromako zaharrak, Kutxa altuko letrak Antzinako Erromako harrietan egindako 
inskripzioetan oinarritzen dira, baina mendeetan zehar aldatzen joan dira. 
Serifa triangeluarra dute eta trazuek lodiera desberdinak dituzte. Oso erraz 
irakurtzen dira eta horregatik erabiltzen dira testu luzeetan. 
Erromako Modernoak ere Antzinako Erromako letran oinarritzen dira, baina 
erremateak askoz arinagoak dira eta bere trazuen arteko desberdintasunak 
nabariagoak dira.
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Egiptoarrak, lau angeluko serifa daukate, oso nabarmena; trazuen arteko 
desberdintasunak oso txikiak dira. Erromatarrak baino astunagoak dira. Errotuluetan, 
izenburuetan eta publizitatean erabiltzen dira; baina ez, testu luzeetan.
Geometrikoak: Ez daukate serifa eta trazuen arteko desberdintasunik ere ez. Trazuak 
oso geometrikoak dira, garbiak eta zuzenak.

Humanistak: Ez dute errematerik baina aurrekoak baino malgutasun gehiago 
dago trazuetan, batzuek kurba txikiak dituzte trazuetan (Optima) eta bere 
irakurgarritasuna aurrekoetakoena baino hobea da.
Gotikoak, familia hauek Erdi-aroko kaligrafian oinarrituta daude eta berezko erre-
mateak oso landuak dira.
Kaligrafikoek eskuz idazteko modua imitatzen dute.
Dekoratiboak, formak libreagoak dira, ez dituzte arauak betetzen. Ez dira testu 
luzeetarako gomendatzen.



TIpOgRAfIA NOLA AUKERATU.

 Diseinu-munduan testuek oso zeregin garrantzitsua betetzen dute; askotan testu 
batekin nahikoa da diseinu-lan betea egiteko. Baina tipografiak adierazi nahi dugun mezuaren 
menpean egon behar du, letra-motaren hautaketak testuaren esanahia aldatu eta baldintza 
baitezake. Horregatik, letra-tipoak aukeratzeko oso argi izan behar dugu helburua, zer kontatu 
nahi dugun, nori eta nola.

 Ez dago arau zehatzik, baina bada ezinbesteko baldintza bat, testua irakurgarria izan 
behar dela. Erakargarritasuna garrantzitsua izan daiteke, publizitate-arloan bereziki; baina 
mundu horretan ere, ez du ezertarako balio, gure arreta deitzen duen testu bat ulertezina 
bada. Letra-mota deigarri bat jartzekotan, testu motzetan jarriko dugu, izenburuetan, 
titularretan... eta inolaz ere ez testu luzeetan, irakurketa askoz zailagoa baita. Diseinatzaileen 
betebeharra irakurmena erraztea da, irakurlea ez nekatzeko. Horretarako argitasuna izan 
behar da bidea, hartzaileak lehenengo begi-kolpetik uler dezan mezua. Erakargarritasuna 
eta estetika moderno eta desberdina izatea interesatzen zaizkigunean ere, saiatu behar dugu 
armonia ez galtzen inoiz testu-diseinuetan. 

 Tipoak aukeratzeko mezuarekiko koherentzia bilatu behar dugu; egoerak eta testuinguru 
bakoitzak bere tipografia eskatzen du. Ez dugu letra-tipo bera aukeratuko teknologia-enpresa 
baten propagandan edo ezkontza baterako gonbidapenetan. Koherentzia-ezaren adibidea da 
Comic sans tipoarekin gertatu dena. Komikietan erabiltzen ziren tipoak imitatu nahian sortu 
zen, eta arrakasta lortu zuen. Baina letra-tipo horren erabilera gehiegi zabaldu zen, edozein 
testuingurutan ikusi dugu eta askotan oso toki desegokietan, seriotasuna eskatzen duten 
testuinguruetan, adibidez.

 Tipografia batzuk erlazionatuta daude arte-estilo, leku, edo garai zehatz batzuekin; 
garagardo-marka asko letra gotikoko tipografian agertzen dira, garagardoa eta estilo gotikoa 
Alemaniako abade-etxeekin erlazionatzen ditugulako. 

 Tipo desberdinak erabiliz gero, ez da komeni hiru tipo baino gehiago nahastea. Tipo 
bakoitzaren estilo desberdinak, arrunta, etzana, lodia... erabiliz, nabarmendu daitezke zatiak, 
armonia galdu gabe. Baina tipoak nahasi nahi izanez gero, horien artean kontraste handia 
duten tipoak aukeratuko ditugu. Tipo desberdin horiek erabiltzen dira hierarkia markatzeko, 
izenburuak eta testuen atalak desberdintzeko. Diseinuko lanetan, kolore-paletak zehazten 
ditugun bezala, tipografia-paletak zehaztea ere komenigarria da.
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 Serifa duten tipoek ondo funtzionatzen dute testu luzeak inprimatzeko, irakurmena 
errazten baitute; eta kutsu dotore eta klasikoa dutenez, testu zientifiko eta historikoetan 
erabiltzeko aproposak dira. Sans-tipoek -serifa ez dutenek- hobeto funtzionatzen dute 
izenburuetan eta pantailetan irakurtzeko, batez ere bereizmen baxua dagoenean. Testu 
luzeetan ezin dira erabili oso tipo bitxiak; letra-mota klasikoek ondo funtzionatzen dute beti; 
baina kontuz, tipografia batzuk Times, Arial, Helbetika neurri gabe erabili ditugu eta, azkenean, 
tipo horietan agertzen diren testuek itxura aspergarria har dezakete. Ez ditugu maiuskulak 
jarri behar testu luzeetan, minuskulak askoz hobeto irakurtzen baitira. Arau ortografikoak 
bete behar ditugu kasu guztietan eta letra larriei buruzko arauak argiak dira; izenburuetan, 
esaldien lehenengo letretan eta sigletan erabili behar dira.

 Tamainari dagokionez, kontuan hartu behar dugu nolako testu mota den eta zein 
distantziatara irakurriko den. Letretan erabiltzen den unitatea puntua da (pt), eta puntu 
baten balioa milimetrotan 0,353 da (1 pt= 0,353 mm). Formatu normaletan, liburuak, 
txostenak, liburuxak... 8 eta 12 pt arteko tamainak dira egokiak. 300 dpi-ko bereizmeneko 
inprimagailuetan oso ondo funtzionatzen du 11 pt-koak. Testua kartel batean  -10 metrora 
ikusteko- jarri nahi izanez gero, letren altuera 2,5 cm-koa izan beharko da. 

 Letra eta atzeko planoaren koloreen arteko kontrasteak ere errazten du irakurmena. 
Letra beltza atzeko plano zuriaren gainean da kontrasterik egokiena. Ez da gomendatzen oso 
antzeko bi kolore izatea edo atzeko planoetan oso kolore biziak jartzea.

 Paragrafoak ondo konposatzea ere garrantzitsua da. Irakurmena erosoa izateko, lerro 
batek 40 eta 70 arteko hizki kopurua izan behar du. Lerroa oso motza bada, irakurmena 
nekagarria egiten da; eta aldiz, lerroak oso luzeak badira, lerroz nahas gaitezke oso erraz. 
Paragrafoak justifikatzean kontuz ibili behar dugu hutsekin, batez ere testu-zutabeak oso 
motzak direnean, “ibaiak” sortzen dira (lerroen arteko espazio zuriak), eta horrek irakurmena 
zailtzen du. Ahal denean saiatu behar da hitzak ez zatitzen bi lerrotan, kasu horietan, hobe da 
ez justifikatzea.
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ANIMAzIOA pHOTOSHOpEN
Animazioa da mugimenduaren sentsazioa ematen duen irudi-segida bat. Oinarria sinplea 
da; antzeko irudien artean jarraitutasunezko aldaketa bat badago eta jarraian eta maiztasun 
nahikoz aurkezten badira, irudiek mugimendu-sentsazioa ematen dute. Animazio bateko 
irudiei fotograma edo freim esaten zaie. Sinesgarria izateko, animazio baten gutxieneko 
maiztasuna 24  fps-koa (fotograma segundoko) izan behar da. Photoshopek normalean 30 
fps-ko abiaduran egiten ditu animazioak.
Programa honekin animazio errazak eta motzak sor ditzakegu, konplexuagoak egiteko beste 
programa batzuk daude. Photoshopen animazioak egiteko, irudiek hurrengo baldintzak 
bete behar dituzte, RGB kolore-modua; 72 pdi-ko bereizmena, eta 8 bit-kanaleko kolore-
sakontasuna. 

Photoshopen bi modu dauzkagu animazioak egiteko. Bietan, paleta bera atera behar dugu, 
Menú/ Ventana/ Animación (Menua/ Leihoa/ Animazioa). Modu bat ala bestea aktibatzeko, 
beheko ikonoan sakatu behar da. Bi moduak honako  hauek dira

 Laukien bidezkoa                
 eta Denbora-lerroaren bidezkoa                  
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LAUKIEN BIDEzKO ANIMAzIOA

Laukien bidezko animazioa geruzetan oinarritzen da; animazioaren parte diren elementuak 
eta aldaketa guztiak geruza desberdinetan antolatu behar dira. Aldaketa bakoitza lauki batekin 
lotuta dago, eta laukiek fotograma bezala funtzionatzen dute. Baina lauki horien artean, beste 
fotograma batzuk tarteka ditzakegu aldaketak jarraitutasunez agertzeko.

Lauki bakoitzak zenbat denbora iraun behar duen kontrolatzeko, 
klik egingo dugu saguarekin bere ikonoaren azpian, “0 seg” 
gainean, eta denbora aldatuko dugu.

Animazioa aurreikusteko, sakatu “play” ikonoan, 
bere paletan, edo zuriune-barran. Denbora 
mugatzen ez badugu, animazioa eten gabe 
errepikatuko da. Hori mugatzeko “infinitu” gainean 
klik eginda animazioa zenbat aldiz jarraian ikusiko 
dugun aukera dezakegu.

Lehenengo adibide honetan, atzeko plano 
finko baten gainean -Paul Kleeren koadroa-, 
“animazioa” esaten duen testu bat 
agertuko da, letraz letra. Hasteko, geruzak 
antolatuko ditugu. Azpiko geruzan, atzeko 
plano finkoa jarriko dugu; bigarren geruzan, 
lehenengo letra, “a”; hirugarrenean, “an”; 
laugarrenean, “ani”... testua osatu arte.
Hurrengo pausuan, Animazio-paleta 
erabilita, laukiak sortu eta geruzekin lotuko 
ditugu; beheko ikonoan (lauki berria) 
sakatuta, lauki bakoitzean ikusi nahi ditugun 
geruzak, ikusgai-moduan ezarriko ditugu.

Lauki berria sortzeko ikonoa

Animazioa bukatuta dagoenean, bideo moduan gordeko dugu, GIF formatuan, Menu/ Archi-
vo/ Guardar para Web y dispositivos... (Menua/ Fitxategia/ Web eta gailuetarako gorde...) 
aukeratuz.
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Opakutasun-animazioa.
Testua osatuta dagoenean, aurreko animazioari zati bat gehituko diogu; gero eta gardenago 
egiteko erabat desagertu arte (zurirainoko itzaltze-efektua).
Hamar koadro daukagu; beheko ikonoan (1) sakatu eta berri bat gehituko dugu. 
Hamaikagarrena sortuta, geruzaren opakutasunean, “0”  jarriko dugu -azken laukiaren 
ezaugarria-; ondoren, Intercalar cuadros de animación (Animazio-laukiak tartekatu) teklan 
(2) sakatuko dugu, eta elkarrizketa koadroan Cuadros para añadir (Gehitzeko laukiak) “20” 
jarriko ditugu. Programak hogei fotograma tartekatuko ditu gero eta gardenagoak, eta azkena 
erabat garden, zuri, ikusiko da.

posizio-animazioa.
Posizio-aldaketako animazioak egiteko, irudiaren elementu bat kopiatu; eta beste geruza 
batean itsatsiko dugu, bere posizioa aldatuta. Ekintza hori errepika dezakegu hainbat 
geruzatan, ibilbide bat definitzen dutela. Ondoren, geruzak eta fotogramak lotuko ditugu. 
Hurrengo adibide honetan ikusten den bezala, bi hostoen mugimenduaren ibilbideak finkatu 
ditugu.

Baina mugimenduaren ilusioa errazago egin 
daiteke. Ibilbidearen lehenengo eta azken 
fotogramen posizioak ezarri eta Animazio-
laukiak tartekatzeko komandoan sakatuz 
gero, programak ibilbide hori jarraitzen duten 
hainbat lauki sortuko ditu.

12

Animatzeko laukiak tartekatzeko 
ikonoa2
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DENBORA-LERROAREN BIDEzKO ANIMAzIOA

Denbora (fps)

Uneko denboraren adierazlea

Aldaketa-adierazleak

Geruza 
bakoitzaren 
parametro 
aldagarriak

2. Geruzaren edukiaren posizio-aldaketak

3. Geruzaren edukiaren opakutasun-aldaketak
3. Geruzaren edukiaren posizio-aldaketak

Denbora-lerroa lauki batean antolatzen da. Goiko marra horizontalak denbora adierazten 
du segundotan; eta denboran zehar zehaztasunez ibiltzeko, uneko denboraren adierazlea 
-diamante txikia eta urdina- saguarekin mugi daiteke. Ezkerreko zutabean, aldagarriak diren 
elementuak agertzen dira, geruzatan antolatuak. Geruza bakoitzaren Posizioa, Opakutasuna 
edo Estiloa aldatu nahi izanez gero, ondoan dagoen erloju txikian sakatuta, laukitxo horia 
(tartekatze-adierazlea) hartu eta arrastatuko dugu freim jakin bateraino. Aldaketak finkatzeko 
bi puntu, hasiera eta amaiera, ezarri behar dira laukitxo horien bitartez. Tartekatze-adierazleek 
bi era har ditzakete:

Uneko denbora

1. Geruzan ezin da ezer aldatu

Tartekatze-linealaren adierazlea

Bat-bateko tartekatze-adierazlea
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Erronboak tartekatze lineala adierazten du; hau da, ezartzen duen efektua pixkanaka agertzen 
joango da; eta karratua, bat-bateko tartekatzeko adierazlea da, efektua bat-batean agertzeko. 
Modu horiek aldatzeko, laukitxo gainean klik egingo dugu saguaren eskuineko botoiarekin.

Independenteki animatzeko, objektuak geruza 
desberdinetan kokatzen ditugu; azpiko geruza, 
“Hondo” geruza, ezin da animatu, atzeko plano 
bezala funtzionatzen baitu.
Animazio bat egitean, programak 30 fps-
ko maiztasuna eta 10 segundo jartzen ditu 
lehenetsita denbora-lerroan; bi parametro 
horiek aldatu nahi izanez gero, Animazio-
paletan goiko ezkerreko aldean dagoen gezian 
sakatu eta aukera koadroan, Ajustes del 
documento... (Dokumentuaren doikuntzak...) 
hautatu denbora eta maiztasuna aldatzeko.
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