2

ÍNDICE
ÍNDICE .......................................................................................................................................... 3
INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 4

A série............................................................................................................. 4
01 – PIXEL BENDER .................................................................................................................... 5
02 – BARRA DE NAVEGAÇÃO COM BRILHO........................................................................... 7
03 – MENU CARTOON ............................................................................................................... 10
04 – CRIANDO UM ORB ............................................................................................................ 22
05 – POST IT............................................................................................................................... 28
06 – PAINEL DE NAVEGAÇÃO ................................................................................................. 34
07 – BOTÕES EM GRANITO ..................................................................................................... 42
08 – TEXTO 3D ........................................................................................................................... 51
9 – TEXTO APPLE ..................................................................................................................... 58
10 – NIGHTVISION ..................................................................................................................... 63
CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 67

3

INTRODUÇÃO
Atualmente é muito comum encontrar material que ensine a utilizar um software
em seu computador, basta apenas dedicação e você passa a conhecer sua
interface, seus botões e menus.
Alguns materiais como os do Apostilando.com “casam” a explicação com
exemplos reais. Mas para quem está começando muitas vezes isso é
insuficiente.
Então nós do Apostilando.com, criamos uma série chamada TRUQUES
MÁGICOS. A composição da série será de apostilas para você que já baixou
nossas apostilas e precisa exercitar a criatividade.
Cada material da série trará dentro de um determinado software dicas e
exemplos de uso do software, reforçando assim seu aprendizado sobre ele e
despertando sua criatividade. Obrigado e tenha um bom curso.

A série
A série em sua primeira edição abordará exemplos para os seguintes
softwares:
 Adobe Photoshop;
 Adobe Flash
 Adobe Dreamweaver
 PHP
 Microsoft Word
 Microsoft Excel
 Adobe Photoshop WEB
 Corel Draw
 HTML & CSS
 Javascript
 Fireworks
 Excel Avançado
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01 – PIXEL BENDER
A adobe possui um recurso bem interessante de laboratório de aplicações e
plug-ins. Um dos recursos mais interessantes que ela lançou foi o Pixel Bender
para o Photoshop.
Para nosso exemplo, primeiro baixe o plug-in no seguinte endereço:
http://labs.adobe.com/technologies/pixelbenderplugin/.

Não confundir com o Pixel Bender Toolkit. Se você possui um sistema
de 64 Bits e esta acostumado a usar o Photoshop 64 bits, apara poder utilizar
este recurso é preciso abrir a versão do Photoshop em 32 Bits.

Após aberto o Photoshop, abra uma imagem qualquer.

Clique no menu Filter, Pixel Bender, Pixel Bender Gallery.
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Na direita você pode escolher o tipo de filtro e dependendo do filtro escolhido,
você poderá aplciar configurações a este filtro.
Você pode aplicar efeitos como Oilpaint e fazer com sua imagem fique como
uma pintura à óleo.

E alterar algumas de suas configurações.
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Teste as outras opções de filtros e veja os resultados interesantes que podem
ser aplicados com esta ferramenta.

02 – BARRA DE NAVEGAÇÃO COM BRILHO
Crie um novo documento de 800x600 com resolução de 72 dpi e 8 bits.

Crie uma nova layer, faça uma seleção retangular e preencha com a cor
hexadecimal #52A1C4.
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Clique no menu Layer, Layer Style, Gradient Overlay e adicione as seguintes
configurações.

Crie uma nova layer. Reduza a sua seleção em 1 px (menu Select, Modify,
Contract.
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Clique na ferramenta gradiente na barra de ferramentas e preenha com a
opção Foreground to Transparence (primeiro deixe a sua cor de forreground
como branco).

Trace de cima para baixo até a metade, depois trace de baixo para cima
aproximadamente ¼.

Mude o modo de mistura de camada para Overlay.

Adicione os textos a sua barra de navegação.

Adicione ao seu texto o Layer Style de drop Shadow com as configurações
abaixo.
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03 – MENU CARTOON
Inicie um novo documento.
Preencha o fundo com o seguinte gradiente #61b3d9 to #2678bc.
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

