
Qualquer designer gostaria de ter mais tempo para ser criativo. Mais tempo para
completar briefings tortuosos, mais tempo para desenvolver idéias dignas de
prêmios e mais tempo para aperfeiçoar um trabalho antes que ele precise ser
enviado ao cliente. O problema está nos prazos, que são cada vez menores, e também
nos clientes.que demandam alterações cada vez mais complicadas. Parece que o
tempo caminha em direção contrária ã criatividade.

Felizmente, o quadro não é tão negativo quanto parece. Há diversos modos
de economizar cinco minutos aqui e dez minutos ali. Se você controlar seu ritmo de
trabalho gastando menos tempo na execução de tarefas operacionais, poderá
reservar mais minutos para a etapa de criação, que ê, sem dúvida, a mais importante.

Compreender plenamente as ferramentas utilizadas no seu dia a dia é vital
para se trabalhar com mais eficiência e aumentar a produtividade. Para selecionar os
programas a serem abordados nas páginas a seguir, a Computer Arts se baseou no
Creative Suite da Adobe, o pacote mais uti lizado pelos seus leitores.

Para as dicas de cada software, foram destacados cinco dos melhores
colaboradores da Computer Arts. As dicas de Photoshop, por exemplo, ficaram a
cargo de ninguém menos do que o ilustrador canadense Derek Lea; Ben O´Brien, o
guru da ilustração, conta quais são suas estratégias de utilização do lllustrator;
Paul Wyatt revela os segredos para se trabalhar com eficiência total no
Flaèh; Susannah Hall lista algumas dicas de primeira para o InDesign e
Karl Hodge dá conselhos valiosos para os usuários do Dreamweaver.
Gostou? Então, não perca tempo e vire a página para descobrir
como trabalhar melhor e ser mais criativo.



A paleta Actions é extremamente valiosa quando se deseja
fazer uma série de ações em um documento aberto. Você pode
criar suas próprias ações e inserir atalhos de teclado baseados
nas teclas de Função (que vão de F1 a F12).

Como um ilustrador que trabalha com impressos, entendo
perfeitamente a lógica de se criar algo na tela que não pode ser
reproduzido com perfeição na forma impressa. Por isso,
sempre que faço um impresso no PS, trabalho em CMYK. A
utilização desse sistema não só permite que você tenha uma
visão mais fiel do impresso, mas também acaba com o tempo
que seria gasto nas.conversôes de cor.

Aproveite os recursos da paleta History
A paíeta History é de grande ajuda quando se trabalha com
manipulação de imagens. Ela permite que você alterne de uma
ação a outra desde o momento em que abriu a arte. Entretanto,
por padrão, o Photoshop só consegue se 'lembrar' das últimas
20 ações. Você pode mudar isso no menu Performance
Preferences e impedir que uma ação seja deletada clicando no
botão New Snapshot da paleta History.

As Adjustment Layers (ou camadas de ajuste) do PS são boas para tarefas
específicas. Para ajustar um elemento, dê Ctrl/Cmd+clique na miniatura da camada
em questão para carregá-la com o seleção. Com a seleção ativa, crie uma
Adjustment Layer. Urna máscara será aplicada, escondendo os ajustes em áreas
externas à seleção.

Todo designer deve ter urna noção da paleta de cores que será
utilizada em um projeto, mas nem todos pensam nos limites
das tintas. Descubra qual é a densidade de preto que o cliente
deseja, por exemplo. Nas opções da paleta Info, ajuste uma das
linhas para medir o CMYKe outra para o Total Ink. Depois, meça
de tempos em tempos as cores do trabalho com a Eyedropper.

Quando utilizar desenhos escaneados em branco e preto para criar seleções
baseadas em Alpha Channels, mude a opção Color Indication para Selected Áreas.
Isso pode ser feito nas opções de canais, no menu da própria paleta. A ação
resultará em seleções baseadas nas áreas em preto, e não no fundo branco.

Alt/0pt + arraste é um modo rápido de duplicar camadas ou
selecionar conteúdos na área da tela. Felizmente, esse
método também pode ser utilizado na paleta Layers. Dê Alt/
Opt+clique em uma miniatura de camada e arraste-a para
cima ou para baixo dentro da paleta Layers, duplicando-a.



elemento e vá até Object>Path>OutlineStroke. Se
redimensiona r um elemento com linhas, elas ficarão com a
mesma grossura. Mas, se convertê-las para elementos,elas
aumentarão ou encolherão na proporção da escala.

Desenhando à mão livre ou traçando uma imagem escaneada,
comece pela camada mais baixa e trabalhe até o topo ou
vice-versa. Não crie um elemento no meio e depois vã para o
topo. Desse modo, seu ritmo de trabalho diminuirá muito. Além
de tudo. você também pode se esquecer de algum elemento.

O Al permite que você salve paletas de suas cores e gradientes
favoritos. Salve objetos individuais, padrões e linhas na paleta
Symbol como pincéis customizados. Assim, você estará
sempre preparado para retomar o trabalho.

O Al normalmente tem que lidar com grandes quantidades de
informação. Portanto, confira de tempos em tempos se você
possui memória RAM suficiente para mantê-lo funcionando
em 100%. Se for inserir imagens em seu arquivo -
especialmente em EPS,TIFF ou BMP-tique a caixa Link do
dialogo Place.

Não desperdice energia
Se não vai aparecer, não desenhe, Se você ilustrar uma paisagem em que um prédio
fica atrás de outro, por exemplo, não há necessidade de desenhar o primeiro por
completo. O mesmo vale para urna forma que se estende até a área de sangria.

Com a ferramenta Eyedropper, segure Cmd/Ctrl. Você obterá a seta de seleção:
segure Cmd/Ctrl, selecione seu objeto e solte a tecla, utilizando a Eyedropper para
cucar em uma cor, seja em uma imagem ou na sua paleta.

Se o copiar e colar tradicional não é rápido o suficiente para você, duplique os
objetos selecionando o original com a Selection Tool (V) enquanto segura a tecla Alt/
Opt para criar uma cópia. Deixe-a no Local desejado e repita o processo.



Já que os Symbols do Flash possuem nomes diferentes, você
não terá problema para copiá-los e colá-los a partir da ,
biblioteca de u m FLA para a de outro.

Mantenha um pendrive contendo trechos de ActionScripts
úteis. Adquira o hábito de levá-los para as suas reuniões
com clientes.

Quando você importa um arquivo e ele já existe com o mesmo
nome em uma biblioteca, uma caixa de diálogo perguntará se
você deseja substituir os arquivos.Tire vantagem disso quando
for atualizar arquivos de imagem. Melhor do que importá-los e
inseri-los em um MovieClip, substitua as imagens nomeando-
as como os arquivos originais da biblioteca.

Confira sempre a versão do ActionScript utilizado nos arquivos
que você irá compartilhar. Nern todos os usuários possuem a
versão mais atual.
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Dreamweaver. Selecione o texto que você deseja usar e
segure Shift. Arraste e solte a seleção até o nome do arquivo.

Criesnippets
Snippets são blocos de código - em HTML, JavaScript
ou CSS. Para construir uma biblioteca, selecione trechos
de códigos, clique com o botão direito e escolha Create
NewSnippet.

Dreamweaver
com Karl Hodge

Troque o editor

Quando for editar textos no Dreamweaver, circule pelos estilos
de parágrafo selecionando o conteúdo e pressionando Ctrl/
Cmd e um número de O a 6.

Certifique-se de que não há links' órfãos em seu site em
Sites>CheckLinks>Sitewide. Na paleta Resuits, clique com o
botão direito nos arquivos para checar páginas e links em
separado. Você pode conferir Validation e Browser.

Em CodeView, clique com o botão direito em paths de
arquivos locais e abra seus conteúdos no Dreamweaver. Isso é
útil quando se trabalha em arquivos externos de CSS.

Use a paleta Sites para criar links de páginas existentes no

É possível mudar conteúdos, parâmetros e até tags de templates e sites com a
propriedade Find and Replace. Dê Cmd/Ctrl-t-Fe selecione Entíre Current Local Site
do menu Find In. Escolha o conteúdo ou o código a partir do drop-down Search.
Copie o drop-down Action e faça suas alterações.

Clique com o botão direito em um elemento na Tag Selector e um menu aparecerá.
Utilize-o para adicionar classes de CSS ou parâmetros ID a objetos HTM L.

Layouts criados no Dreamweaver podem 'quebrar' por razões difíceis de descobrir.
Preserve seus atributos <body>, as definições de <head> e os estilos selecionando a
tag <body> a partir doTag Selector e pressionando Delete. Uma tela em branco
aparecerá corri todas as preferências de página intactas.

Para mover estilos, selecione-os em Code View, clique com o botão direito e escolha
Move Styles. Será preciso escolher a folha de estilo na qual o código será adicionado.
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.Transforme cores em paletas
É mais fácil criar cores com a paleta Color, porém,
você fica sem um registra da cor na paleta Swatches,
sendo preciso usar a ferramenta Eyedropperou recriar
a cor quando quiser aplicá-la em outros objetos. Um modo
rápido de adicionar as cores que você usou em um documento
à paleta Swatches é escolher Add Unnarned Colors nas opções
do menu da paleta Swatches.

Se você já abriu um documento e o InDesign avisou que havia
uma fonte estranha como Times 65 Bold ou Zapf Dingbats
Italicfaltando, você deve possuir um Character Style com
apenas o estilo da fonte, sem a família definida. Use o Find
Font para substituir a fonte e confira o Character Style.

templates e documentos que você usa com
freqüência. Lembre-se de que o programa
lida melhor com arquivos maiores do que
nas versões anteriores, além de ser mais
fácil atualizar os links.

Além de usar bibliotecas para armazenar objetos que você usa
muito, considere montar uma biblioteca temporária se estiver
inserindo uma série de elementos em seu documento. Para
acelerar o processo, associe um atalho de teclado para Library:
Add Item e Library; Place Item(s) dentro da seção Paneis do
diálogo Keyboard Shortcut.

Considere anexar imagens de tamanho pequeno e médio em

Em vez defazer suas contas em um pedaço
de papel, use as coordenadas
X/Y e W/H. Se você quer uma caixa que tenha
metade da largura que apresenta, coloque o cursor ao fim do valor Width do Control
Panei e digite 72'. Quando der Return. o InDesign irá calcular uma nova largura, que,
nesse caso, será a metade do valor original.

be você está copiando e colando uma série de objetos de
páginas ou documentos, certifique-se de que a opção Paste
Pemembers Layers está selecionada no menu da paleta
Layers. Desse modo, você não precisará se preocupar com a
seleção da camada correta antes de colar.
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