Usando a barra de menu
(arquivo)
Neste menu, encontram-se os comandos que permitem abrir um novo arquivo ou imagem, salvar,
escanear, configurar a impressão e preferências do programa.
1 - (Novo) abre uma nova janela;
(Abrir) abre arq. que já existe p/ editar seu conteúdo;
(Abrir Como) abre um arquivo cuja a extensão está errada
ou quando seu nome não constar na lista apresentada na
caixa do
comando Open. Utiliza as mesmas extensões do comando
anterior.
2 - (Fechar) fecha o arq. que estiver ativo, sem encerrar o
aplicativo. Se houverem modificações que não foram
salvas, abre-se a opção de salvá-las antes de fechá-lo;
(Salvar) permite salvar o arq. em disco atualizando-o caso
não o tenha, será pedido um nome através do mesmo
comando Salvar Como;
(Savar como) permite salvar o arq. com nome diferente do
atual, permitindo assim obter-se várias versões de um
mesmo trabalho, ou com o mesmo nome em outro diretório
e/ou drive, ou ainda com extensões diferentes: *.PSD,
*.PDD, *.JPG, *.TIF, *.BMP, etc...
(Save a cópia) permite salvar uma cópia da imagem
exibida;
(Savar para Web) permite definir as preferências de
Gravação de Arquivos para web
(Reverter) permite retornar a imagem ao estado que se encontrava antes de gravada.
Atenção ao usar este comando, pois ele é irreversível.
3 - (Inserir) inserir imagens (EPS file, PDF file) ;
4 - (Importar) importar e exportar imagens;
5 - (Automatizar) Criar uma folha de contato , processar varias imagens em lote (simplifição de
comandos)

6 - Informações de arquivo...;
7 - Configura página e imprime; (imprimir) remete a página para impressão;
8 - Saltando do Photoshop para outros aplicativos
9 - (Preferencias) configura as ferramentas e utilitários e Direções de cores;
(Configuração de cores) determina qual será o gerador de cores;
10 - (Adobe Onlin)
11 - Aqui temos os últimos arquivos acessados;
12 - (Sair)para finalizar o Photoshop.

