Aﬃnity Photo-ban két szövegtípus van, ez az Artistic és a Frame. Bal oldalt az eszköztárban
találjuk.

Artistic Text Tool
Leginkább címsorokhoz, wordart-hoz tudjuk használni. Az eszközzel rögtön azt a méretet
állíthatjuk be, amivel írni szeretnénk.
https://halado.fotokonyv.hu/wp-content/uploads/2017/06/artistic.mp4
Ha a méret megvan, elkezdhetünk írni, de lehetőség van arra is, hogy beillesszünk szöveget
a Text menu Insert Text from File-lal.
A szöveget legegyszerűbben úgy méretezhetjük, hogy a sarokfogantyúknál húzzuk. Ilyenkor
a méretarány megmarad. Ha ez nem lényeges, akkor külön lehet a magasságot és
szélességet is állítani.
Frame Text Tool
Itt először egy keretet rajzolunk, ami aztán belekerül a szöveg. Ahogy ezt a szövegdobozt
méretezzük, úgy változik a szöveg elrendezése is.

A szövegszerkesztés eszközeit mind a két típus esetében fent a helyi eszköztáron, illetve a
Character és Paragraph paneleken érjük el. Ha nem látjuk a két panelt, akkor a View > Studio
menüből elő tudjuk hívni.

A két panel:

Szűrni tudunk vele a betűtípusok közt egy-két szempont alapján.
Itt az összes betűtípusunkat megtaláljuk.
A betű mérete.
Típusa, ha van.
Választhatunk hozzá stílust.
Aláhúzás. Ez lehet egyszer vagy kétszer, és a színét is megadhatjuk.
Áthúzás egyszer vagy kétszer, és itt is lehet színt jelölni hozzá.
Kerning (alávágás) Egyes betűpárok közötti távolság csökkentésére vagy növelésére. Fent
„normálisan” írva, lent a kerning-gel korrigálva. Úgy a legegyszerűbb, ha a két betű közé
kattintunk a text tool-lal, és az ALT lenyomása mellett a billentyűzeten a jobbra vagy balra
nyilat nyomkodjuk.

Tracking (betűköz) A kijelölt szöveg, vagy az egész szövegdoboz karakterei közti távolság
csökkentése vagy növelése.
Baseline (alapvonal eltolás)
Leading Override (sortávolság)
Shear (döntés)
Horizontal Scale (karakterek vízszintes széthúzása)
Vertical Scale (karakterek függőleges nyújtása)
Különböző eszközök, pl. az első a ligatúrák, ha van olyan a betűkészletben. Bizonyos
betűpárokat összevonva, szebb az összkép. A bal oldalinál be van kapcsolva, a jobb oldalon
nincs.

Nyelv, a helyesírás javítására szolgál, de magyar nincs benne.
Szöveg igazítása, és a sorkizárás beállítása.
Spacing. Különböző bekezdés beállítások.
Tab Stops. Tabulátor beállítások.
Justiﬁcation, sorkizárás beállításai.
Aki bármilyen programban használt már szövegszerkesztőt, annak ezek teljesen ismerős
fogalmak lesznek, akinek új, az próbálgassa bátran, könnyen rá lehet jönni a funkciókra.
Ha egy szöveg összes beállítását elvégezzük, elmenthetjük Text Style-ként, de ez már a
másik cikk témája lesz. Ennyi is bőven elég, hogy egy címsort, vagy egy szöveget leírjunk
egy CEWE FOTÓKÖNYVHÖZ.
Természetesen bármilyen alakzatban is tudunk írni, de ez is egy következő cikk témája lesz:)

További hasonló bejegyzések

Image stack Photoshop vs Aﬃnity Photo

Aﬃnity Photo – ﬁlterek 2.

Aﬃnity Photo – fekete-fehér

Aﬃnity Photo – blending

Topaz Studio

Aﬃnity Photo – Out of Bound

Aﬃnity Photo – tükröződés

