Grafik ve Animasyon 2 Final
Photoshop’ta Katmana Görsel Efekt Ekleme
Seçili katman üzerindeki nesnelere görsel efekt eklemek için ilgili katman üzerine çift tıklanarak açılan formdan
istenilen görsel efekt verilir.

İkon Oluşturma
İkon, Formlar ve programların üzerinde bulunan veya program kısa yolunda kullanılan resimlerdir. Genellikle 16
x 16 px veya 32 x 32 px boyutlarındadır. Photoshop ile Bu boyutlarda istenilen görsel tasarlandıktan sonra
genellikle internet sitelerinde bulunan dönüştürücüler yardımı ile .ico formatına dönüştürülerek kullanılır.

Web sitelerinde ikon göstermek için visual Studio içine eklenen kod
<link rel=”icon” href=”IMG/icon.ico” type=”image/ico”>

Yansıma Efekti Verme
Yansıma yapılacak katman çoğaltılarak, CTRL+T ile ters tarafa doğru küçültülüp saydamlığı azaltıldıktan sonra
istenen etki verilmiş olur.

Resim Geçişi
2 adet resim aynı proje üzerine 2 ayrı katman içinde olacak şekilde üst üste getirilip eklenir. Daha sonra üstte
bulunan katman seçilerek “Add Layer Mask” butonu seçilerek gradyan boyama aracı ile istenilen şekilde resim
geçişi sağlanır.

Web sitesi arka planına resim eklemek için kullanılan kod
<body style=”background-image:url(‘IMG/arkaplan.jpg’);”>

Banner
Bir konu, bir ürün veya sitenin kendisiyle ilgili bilgileri görsel olarak sunan ve genellikle sitenin üst tarafında
(başında) bulunan görsellerdir.

Animasyon
Görüntüyü meydana getiren piksellerin belirli bir zaman aralığında tamamen silinerek yeniden oluşturulmasıdır.

Çözünürlük
Bir görüntü aygıtında bir defada gösterilen toplam piksel sayısına denir. Örneğin; 800 X 600 denildiğinde 800
sütun ve 600 satır kullanıldığını belirtir. Bunların çarpımı olan 480.000 toplam piksel sayısını verir.

Sahne
İstenilen zaman aralığında ekranda görüntülenmesi istenilen görsellerin bulunduğu alana denir.

Zaman Çizgisi
Sahnede ki değişimin hangi zaman aralığında olacağını belirlendiği yer.

Photoshop’ta Animasyon Oluşturma
İstenilen büyüklükte proje dosyası oluşturulduktan sonra “Timeline” alanı aktif değilse “window” menüsünden
aktif edilir. Timeline menüsünde bulunan “Create Frame Animation” seçilir.

Tweens Animation Frames
Seçilen iki sahne arasındaki ara sahneleri otomatik olarak doldurup istenilen geçişi sağlar.

Save For Web
Photoshop programında File (Dosya) menüsü altında bulunan “Save For Web” seçeneği ile mevcut resim
internet ortamında kullanılmak için kayıt edilebilir.

