Podstawy
projektowania
Najważ

Tutoriale

61

niejsze umiejętn
ości
niezbędne w pra
cy grafika

Photoshop

Porządek
musi być!
Tom Garden udziela
kilku wskazówek na temat
ustawiania siatek i miarek
w Photoshopie
Siatki i miarki znajdują swoje zastosowanie
zarówno kiedy przygotowujesz linie pomocnicze w prostej kompozycji, jak i podczas projektowania swojego rozbudowanego portfolio. Jeżeli lekceważysz ich
znaczenie, robisz to na własne ryzyko! Miarki ciągną się
wzdłuż lewej oraz górnej krawędzi dokumentu i mogą być
wyskalowane w wybranych jednostkach miary. Siatka to
nakładka złożona z prostokątnych komórek, których wielkość dopasowujemy do własnych potrzeb. Najczęściej
przydaje się w trakcie pracy z materiałami referencyjnymi
oraz przy ustalaniu proporcji elementów w kompozycji.
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Nałóż siatkę. Jeśli chcesz włączyć widok Siatki (Grid), przejdź do menu
Widok>Pokaż>Siatka (View>Show>Grid).
Włączenie tej opcji wyświetli siatkę nad kompozycją. W tym wypadku
chcę dopasować siatkę w taki sposób,
aby dzieliła dokument na trzy równe
części. Wybieram menu Photoshop/
Edycja>Ustawienia>Linie pomocnicze, Siatka i plasterki (Photoshop/
Edit>Preferences>Grids, Guides & Slices).
W sekcji Siatka (Grid) ustawiam parametr „Linia siatki co” (Grid Every) na 33,3%.
Dostosowuję także pole Podziałka (Subdivisions), które pozwala dodać lub usunąć
dodatkowe podziałki z głównego układu.
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Precyzyjne ułożenie. Miarki
(Rulers) i Linie pomocnicze (Guides) mogą
być także z powodzeniem wykorzystywane wraz z siatką. Jeżeli włączę opcję
Widok>Przyciągaj (View>Snap), moje
linie pomocnicze będą automatycznie
przyciągane do siatki. A po włączeniu
funkcji Widok>Zablokuj linie pomocnicze
(View>Lock Guides) będę miał pewność, że
nie przestawię ich przypadkowo w trakcie
edycji obrazka. Mogę też zmienić punkt
początkowy miarek, klikając w lewy górny róg pola miarek i przeciągając kursor do
wybranego punktu w kompozycji.
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Właściwe jednostki miary. Do zmierzenia poszczególnych elementów w dokumencie używam narzędzia Miarka (Ruler
tool), które znajduje się w przyborniku. Kliknij i przytrzymaj ikonę
Kroplomierza (Eyedropper tool) w palecie narzędzi, aby wywołać
listę dodatkowych przyrządów zawierającą m.in. Miarkę (Ruler
tool). Pod głównym menu wyświetlą się jednostki miary. Jeśli
teraz kliknę dowolny obszar kompozycji i przeciągnę kursor
z górnego menu, będę mógł odczytać dokładną odległość.

Bądź precyzyjny! Wskazówki
Uruchom narzędzie Linia
Za pomocą Linii (Line tool) narysuj siatkę na nowej warstwie. Możesz także wykorzystać to narzędzie do stworzenia Linii pomocniczych (Guides).
Całkowite wymiary
Kiedy używasz narzędzia Miarka (Ruler tool), mierzone wartości będą wyrażane w jednostce miary,
została ustalona dla funkcji
y, jaka
j
j
Miarki (Widok>Miarki).
Dostosowywanie ustawień
Pamiętaj, że zmiana ustawień siatki będzie miała wpływ na wszystkie otwarte dokumenty.
Tom Garden
Tom jest
wolnym strzelcem
ze Szwecji pracującym głównie
nad projektami
koncepcyjnymi
dla branży gier
komputerowych.
Jego celem jest
stworzenie własnej gry wideo.
www.tomgarden.
co.uk

Wróć do początku
Jeśli przesuniesz miarki, dwukrotne kliknięcie kursorem w lewym górnym rogu miarek przywróci punkt początkowy z powrotem do krawędzi Twojego dokumentu.
Zmiana jednostki miary
Jednostki miary wyświetlane przez funkcję Miarka możesz bardzo szybko zmienić, klikając
prawym klawiszem myszy na obszar miarek i wybierając z rozwijalnej listy jedną z dostępnych alternatyw.
Zobacz swoje miarki
Wyświetl miarki, wybierając z menu Widok>Miarki (View>Rulers). Możesz dodawać linie
pomocnicze do własnej kompozycji, przeciągając je z obszaru miarek i dopasować je dzięki
funkcji Widok>Przyciągnij (View>Snap).
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