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Teksts 
Teksta instruments iekļauj:

- horizontālais teksts

- vertikālais teksts

- horizontālā teksta maska

- vertikālā teksta maska


Teksts ir viens no vektorgrafikas veidiem.


Tekstu var rakstīt divos veidos:

- Klikšķina uz laukuma, un sākt rakstīt

- Ja jāraksta garš teksts, tad ar teksta instrumentu iezīmē paredzamā teksta 
laukumu


Ievadot tekstu, to var pabīdīt uz vajadzīgo vieto - pavirza nost bultiņu un bīda. 
Piespiežot Cmd, var mainīt teksta izmērus.


Lai pabeigtu teksta ievadi, klikšķina uz apstiprinājuma ikonas  

vai uz br;iva laukuma.

Cmd+T - teksta transformēšana.

Divreiz klikšķinot uz teksta ikonas slāņu panelī - iezīmē visu tekstu - iespējams 
labot.


Teksta rakstības parametri:

- Teksta fonta izvēle (Windows - Fonts)

- Teksta tipi - Bold, Italic, Regular (citiem fontiem pieejami papildus 
noformējumi pēc noklusējuma)

- Teksta izmērs

- Teksta rakstības tips

- Teksta formatēšana - pa labi, centrēts utt.

- Krāsa

- Deformēšana


- Piesaiste kontūrai - ar instrumentu spalva uzzīmē viļņotu līniju - 2x klikšķina uz 
spalvas (apstiprina) - ņemt Text tool - pietuvina līnijai, kur teksts sāksies - 
parādās simbols liekta līnija - raksta tekstu līdz līnijas beigām.

Ja paņem Path selection tool, tad tekstam var mainīt izvietojumu pie līnijas, ja 
paņem Direct selection tool, tad var mainīt līnijas garumu vai veidu. Attiecīgi 
mainās arī teksts.


- Teksta regulēšanas panelis (Window - Paragraph un Character) 

Teksta maska

Izvēlas teksta masku - raksta tekstu - sarkans nozīmē maska - apstiprina 
klikšķina uz Layer ikonas vai Cmd+Enter.

Cmd+D - noņem iezīmējumu.

Tagad tekstu iespējams iekrāsot vai izgriezt no aizmugures plāna. Teksts nav 
vektorgrafikā.

 




Caurspīdīgs teksts uz attēla:

     1. metode - Izvēlas attēlu - ar teksta masku uzraksta tekstu - apstiprina - 
Cmd+J izveido jaunu slāni - jaunam slānim Blending option - Bevel & Emboss - 
regulē parametrus

     2. metode - Izvēlas parasto teksta instrumentu - uzraksta tekstu - novieto - 
izvēlas balto krāsu - izvēlas režīmu Multiply - pēc tam Blending options - Bevel 
& Emboss - izmaina parametrus.


Parastam tekstam var pielietot Blending options.


Praktiskie piemēri  
Teksts uz metāla 
Izvēlas attēlu ar metāla priekšmetu

- Ar teksta instrumentu izveido uzrakstu melnā krāsā, attiecīgi izvēlas mērogu 
un novietojumu

- Ja nepieciešams pagriež ar Free Transform Tool (Cmd+T)

- Teksta slānim izvēlas Blending Options

     - Ieslēdz Innner Shadow

     - Distance: 1px; Size: 1px

     - Quality sadļā Countur: Sawtooth 1 (pēdējais izvēlnē) - O.K.

- Layer panelī izmaina Fill uz 0-5%

- Atkal tekstam atver Blending Options 
     - Stroke

     - Size: 1px

     - Color: izvēlas kaut ko no metāla virsmas

- Ja nepieciešms regulē Opacity un izmatotos Blending Option režīmus




Tekstūras izveidošana 
- Atrod attēlu ar nepieciešamo tekstūru

- Atver attēlu

- Edit - Define Pattern

- Atver attēlu, uz kura jāveido uzraksts

- Izveido uzrakstu, regulē tā lielumu

- Uzraksta slānim izvēlas Blending Options

- Pielieto Pattern



