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INLEIDIN6

lnterdrng

Dit boek behandelt in vier delen beknopt alles over Adobe Photoshop wat u nodig hebt om uw digiiale

foto's te verfraaien.

Deel een gaat in op de benodigde hardware, de meest

geschikte en praktische typen camera's, de diverse

soorten computers, nuttige accessoìres, en de manìeren

om digitale bestanden op te slaan. Het volgende deel

bekijkt wat Photoshop te bieden heeft en geeft uitleg

over de verschillende menu's, opdrachten, effecten en

filters. Het is noodzakelijk dat u weet hoe Photoshop

in de praktijk werkt. Daarom vindt u in deel drie twaalf

Photoshop-projecten, die heel verschillende onder-

werpen stapsgewijs behandelen. Wel komt in elk project

'1 ].i:,'"

het gebruik van lagen aan bod, een van de belangrijkste

f uncties van beeldbewerkingprogramma's. Lagen

worden meestal omschreven als vellen, sommige

gedeeltelijk transparant en andere niet, die op elkaar

worden gelegd om verschlllende delen van een foto

zlchtbaar te maken of samen te laten vloeien. Hoe beter

u begrijpt wat lagen zijn, hoe creatiever u met Photoshop

zult kunnen omgaan.

Het grootste deel van dit boek geeft praktisch advies

over het bewerken, verbeteren

en creëren van afbeeldingen,

maar het laatste deel gaat in

op het afdrukken van digitale

foto's en de wijze waarop u

deze kunt laten zien.

Inkjetprinters geven vaak

teleurstellende resultaten,

met kleuren en tìnten die er

heel anders uitzien dan op

het computerscherm. Met

enige kennis van de digitale

informatie die de printer

nodìg heeft, kunt u dit

gemakkel ijk verbeteren.

ln het laatste deel wordt ook lngegaan op andere

factoren, zoals de inkt en het papier die u gebruikt.

Natuurlijk kunnen digitale afdrukken worden opgeslagen

en voor traditionele fotoalbums en -lijstjes worden

gebruikt, maar er zijn tegenwoordig nog andere

manieren om ze te presenteren; bijvoorbeeld op uw

scherm, zoals in diavoorstellingen, of u kunt uw foto's

online versturen als JPtG's en PDF's. U kunt zelfs uw

eigen galeriepagìna's voor een website creëren. Dit

alles, en nog veel meer, is mogelijk met Photoshop.

Hoewel dit boek in de eerste plaats is bedoeld voor

gebruik van Photoshop, zijn veel onderwerpen ook van

nut als u met andere beeldbewerkingprogramma's werkt,

met name Photoshop Elements. Elements is een stuk

goedkoper dan de volledige versie, maar biedt veel

mogelijkheden. Met elke nieuwe versie is Elements

verbeterd en de applicatie beschikt nu over bijna alle

belangrijke functies van Photoshop. Er zì1n in Elements

zelfs extraatjes te vinden waar Photoshop nog niet over

beschikt.





INLEIDINE

0p fotogebied is digitale beeldbewerking tegenwoordig

de norm, hoewel Photoshop pas sinds 1990 bestaat.

Sindsdien is er veel veranderd in de fotowereld en met

elke nieuwe versie van het programma is het belang

van digitale fotografie toegenomen ten koste van de

traditionele vorm. ten fotograaf die bekend is met op

film gebaseerde fotografie zal zich in Photoshop al

snel thuis voelen. Niet met de qebruikte technologie en

uitrusting, maar met de methodiek en de gedachte

daarachter Voor beide zijn lichtgevoelige materialen

nodig die worden gebruikt in een camera waarmee

beelden worden vastgelegd, hetzij op film of op een

elektronische sensor Vervolgens kan van het negatief

of het digitale bestand een standaardafdruk worden

gemaakt. Voor het kwalitatief hoogste resultaat moeten

de foto's voor beide methoden echter nog verder

worden verwerkt, ofwel in een donkere kamer of op

de computer met Photoshop.



Als het om Photoshop gaat, ben ikzelf in hoge mate

beïnvloed door de vele jaren die ik in de donkere kamer

heb doorgebracht met het afdrukken van elgen foto's

en van die voor cliênten. Behalve dat in Photoshop

diverse filters en effecten kunnen worden gebruikt bij

het bewerken van foto's, is het doel gelijk: een evenwicht

vinden tussen de tonen, kleuren en contrasten om

foto's optimaal te laten uitkomen. Een programma als

Photoshop onder de knie leren krijgen, is zowel leuk als

uìtdagend. Hoe meer u oefent en experimenteert, hoe

meer zelfvertrouwen, kennis en ervarìng u krijgt.

v

lk hoop dat dit boek u niet alleen zal helpen Photoshop

beter te leren begrijpen, maar dat u ook gaat inzien

hoeveel voldoening en plezier het programma kan geven.



] EFìLERIE EEN

Gatene een

Met Photoshop kunt u uw werk op talloze manieren verfraaien, wijzigingen aanbrengen,

of zelfs nieuwe foto's creëren.
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EFìLERIE TLUEE

Galene lulee

Verschillende Photoshop-filters met spectaculaire effecten.





HardLUare
Came[A'5 0m met Photoshop te kunnen werken, moet u over de juiste apparatuur beschikken.0p de volgende

bladzijden leest u wefke mogefijkheden u hebt als het gaat om camerô's, computers, scanners en overige accessoires.

Soorlen cåmerå'Ë
Digitale camera's zijn er in zeer veel verschillende prijsklassen.

Meestal geldt dat hoe hoqer de prijs is, hoe beter de fotokwaliteit.
Hoewel dit boek in de eerste plaats gaat over het bewerken van

digitale foto's en niet over het fotograferen zelf, is het toch belang-
rijk de verschillen tussen deze cameTô's in overweging te nemen.

,1::-..., Fìeçotuhlg

Dìgìtale beeldresolutie wordt uitgedrukt in megapixels (M), ofwel een

miljoen pixels. Dit is een van de belangrijkste technische specificaties
om rekening mee te houden bij de aanschaf van een cameTa. Een digitale
foto bestaat uit miljoenen pixels. De exacte hoeveelheid bepaalt hoever
de foto kan worden vergroot. Zo legt een 5lt4-camera een beeld vast met
2592x1944 pixels, ongeveer 5 miljoen pixels (5.038.848 om precies te
zi.jn). Dit kan heel goed worden afgedrukt op A4-formaat of groter

zonder dat de pixels duidelijk zijn te zien. Grotere bestanden, van

Blt4- of 121v1-camera's, kunnen goed worden vergroot tot A3-formaat

of groter zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt.

e omparlcamera's
De kwaliteit van digitale compactcamera's is de laatste jaren enorm
verbeterd. De goedkoopste modelfen beginnen vaak bij een resolutie

van 3k1. Duurdere cameTa's gaan tot Bful of meer.
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leteFoons

Zelfs een 2M-camera in een mobiele

tefefoon kan foto's maken waaTvan de

kwaliteit heel redelijk is nadat ze zijn

bewerkt in Photoshop en niet te veel

zijn vergroot.

f<=

Hoewel de resolutie heel belangrijk is, is ook de lens bepalend

voor de beeldkwaliteìt.0m deze reden zìin grotere camera's

als SLR (Single Lens Reflex)-camera's vaak duurder.

Single Lens Reflexcamera's hebben vaak

verwisselbare lenzen en voor sommige

kunt u optische onderdelen voor

filmcamera's gebruiken. Blt/-SLR's zijn

heel qangbare, professionele, duurdere

cameTa's die tot 15[4 kunnen vastleggen.

Dit aantal pixels zal ongeiwìjfeld nog

toenemen-

Grolere Formafen

Sommige midden- en grootformaat-filmcameTa's kunnen worden

gebruikt met speciale digiiale achterwanden die elke foto met 22|V1

of meer kan vastleggen. Het ontwerp van veel professionele digitale

camera's met dezelfde resolutie is vaak gebaseerd op filmcamera's.

Vaak zijn ze direct gekoppeld aan een computer of externe harde

schijf met meerdere gigabytes geheugen om eTVooT te zorgen dat

de beelden snel kunnen worden vastgelegd en efficìënt opgeslagen.

::! :, ltr
::r r:i,rir jti Camera's

upgraden

Aangemoedigd door sommige fototijd-

schriften en natuurlijk ook door fabrikan-

ten, hebben veel mensen de neiging steeds

weer het nieuwste model te kopen. Het is

natuurlijk goed om de beste camera te

gebruiken die u zich kunt veroorloven, maar

een nieuwe camera maakt van u geen

betere fotograaf. Wanneer u tevreden bent

met het resultaat van uw huidige camera en

met de kwaliteit van de afdrukken, laat het

daar dan bij. Het wordt natuurlijk anders

wanneer u door technische beperkingen

niet de qewenste foto's kunt maken.
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Compulers
Na de camera is de computer het belangrijkste onderdeel van digitale fotografie.
Ook computers zijn er ìn alle vormen, grootten en prijzen.

Rppte fTlac oF pc?

Welke computer u kiest, hangt waarschijnfijk af van uw persoonlijke

voorkeur en van het gebruiksdoel ervan in het algemeen. Apple

Macs worden vaker door professionele fotografen en ontwerpers

gekozen, hoewel er voor thuis- en kantoorgebruik meer software

verkrijgbaar is voor pc's. Beeldbewerkingsprogramma's, zoals

Photoshop en Photoshop tlements, werken op beide systemen

perfect, mits de computer over voldoende geheuqen beschikt en

snel genoeg is.
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Deslrlopcompulers
Tegenwoordig zijn er computers te krijgen die over een ingebouwde

monitor beschikken, in plaats van een aparte monitor en computer-

toren. Hoewel ze minder ruìmte innemen, bent u wel de hele

computer kwijt als de monitor defect of beschadigd raakt. Schaft u

een computer met ingebouwde monitor aan, dan is het aan te raden

op een externe harde schijf een back-up van uw werk te maken. Het

maken van een back-up is overigens altìjd belangri.lk, ongeacht het

type computer.
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ffiLapfops
Al zijn ze klein, laptops kunnen net zo krachtlg zijn als desktop-

computers, hoewel ze vaak wel duurder zijn. 0mdat ze draag-

baar zijn en overal mee naartoe kunnen worden genomen,

zijn ze echter heel populair.

Processorsnethe¡d

Het vermogen van een computer om snel en efficiënt ie presteren en gegevens te ver-

werken, wordt uitgedrukt in gigahertz (GHz). Voor dlgitale bewerking is een minimum van

lGHz aan te bevelen. De meeste nieuwere computers beschikken hierover.

RRm (Random Rccess [T'lemoru)

Een computerprogramma gebruikt RAM om bestanden te verwerken. RAM wordt uitgedrukt

in megabytes (lvlB) en gigabytes (GB).1 gigabyte is 1000 lr4B. Voor dlgitale fotografie is

256 MB het mìnimum. U kunt echter RAM bijkopen en in uw computer zetten.

Harde scht1F

Programma's en bestanden worden opgeslagen op de harde schijf van de computer, die

meestal een capaciteit van minstens B0 GB heeft.0m efficiênt te kunnen werken, is het

beter deze schijf niet helemaal te vullen. En wilt u bijvoorbeeld foto's langere tijd bewaren,

dan loont het een externe schijf te kopen (zie tip 25).

ffischermen
Hoewel er nog steeds CRT (Cathode Ray Tube)-computerschermen

worden gebruikt, geven veel mensen nu de voorkeur aan platte LCD

(Liquid Crystal Diode)-schermen, die standaard deel uiimaken van

laptops. LCD's zijn duurder dan CRT's maar nemen minder ruimte in.

eFFrcrënl werken
Zorg bij het werken met de computer voor zoveel mogelijk comfort.

lnvesteer in een stoel waar u een goede houding in moet aannemen

en die steun biedt aan uw rug. Koop zo nodig ondersteunìng voor

uw polsen zodat die niet overbelast raken. Zorg ervoor dat het

scherm zich op ooghoogte bevindt en dat de werkruimte goed

geventileerd wordt. Gebruikt u de computer lange ti.id achter elkaar,

las dan pauzes in. Een van de nadelen van een laptop is dat de

gebruiker door het kleine scherm geneigd is naar voren te leunen

in plaats van rechtop te zitten.
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Scanners
Hoewel digitale fotografie tegenwoordig de norm is, wordt er nog altijd veel met de

scanner gewerkt. Door anafoge foto's te scannen, kunt u ze alsnog digitaal bewerken.

Er zijn verschillende typen scanners met verschillende functies verkrijgbaar

ProFessronele

SCAnners

De beste scankwaliteit levert de dTumscanneT,

die wordt gebruikt door professionele repro-

huizen. Ze zijn echter heel duur. Als alternatief
gebruiken veef professionals een Flextight-

scanner. Hoewel deze ook nog duizenden euro's

kost, is hij goedkoper dan een drumscanneT en

geeft vergelijkbare resultaten.

ffiFtatbedscanner
Dit zi.in de populairste en goedkoopste scanners, die beelden

(fotoafdrukken, boekpagina's etc.) tot maximaal A4

scannen. Er zijn echter ook grotere, professionele

modellen verkrijgbaar. De meeste flatbed-

scanneTs bevatten een deksel met

een belichtingsmodule waarmee

negatieven en diapositieven

kunnen worden gescand.

Het resultaat kan heel qoed

zijn, hoewel voor films,

vooral 35mm-films,

speciale f ilmscanners de

voorkeur verdienen.

Filmscanners

Deze worden alleen gebruikt om film te scannen, waarbij de optische

delen speciaal zijn ontworpen voor kleinere formaten. Filmscanners

zijn aan te raden als u alleen negatieven of diapositieven wilt scannen.

9!I 5ilvef ðÈSE Epsoû Peddion4990

Scanresoluhe

De resolutie waaTmee u scant, hangt af van

de grootte van de te scannen afbeelding en

die van de uiteindelijke afdruk. Resolutie

wordt uitgedrukt in pixels per vierkante inch
(ppl). 300 ppi is geschikt voor A4-afbeel-

dingen die op hetzelfde formaat moet

worden gereproduceerd of afgedrukt. Een

35mm-negatief zou met meer dan 2000 ppi

moeten worden gescand voor A4-formaat.

rt
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Bij het scannen, vooral van fìlm, worden piepkleine krassen en stofdeelt.ies meegescand

Dit dient zorgvuldìg te worden geretoucheerd. Scanners met software als ICE (lmage

Correction and Enhancement), doen dit grotendeels automatisch, hoewel het scannen

dan wel langer duurt.

Hoewel de meeste scanneTs de optie bieden om een foto te'verscherpen'met een

Unsharp lvlask (zie tip 211), kunt u deze beter nìet gebruiken. U kunt de scan altijd nog in

Photoshop verscherpen.

Drgrfate opslag
Digitale beelden nemen veel ruimte in op de harde schijf, dus loont

het andere opslagmogelijkheden in overweging te nemen.

il
i::.rÌ, 

rii, 
li, Cd's en dud's

i:i,i; 1l_:

Deze zijn nuttig om digitale beelden op te sfaan en te verspreiden

[en cd kan maximaal 800 MB aan data bevatten, een dvd meer

dan 4 GB.

Exlerne harde
schlJuen

De aanbevolen methode om digitale beelden voor langere

tijd op te slaan, is gebruik te maken van een externe harde

schijf. Ze bevatten tegenwoordig maximaal 500 GB. Dit zal

in de ioekomst meer worden.

ii
i
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iiùii;'n-,1 i GraFrsche labtellen
Bij het selecteren van te wijzigen delen, ls nautnikeurig gebruik van de muis vereist.

Dlt gaat preciezer met een grafisch tablet, dat uit een pen en een klein tablet bestaat.

Vaak zit er ook een draadloze muis bij die voor normaal gebruik op het tablet kan

worden gebruikt.

Geheugen-

silclrs
Voor tijdelijke opslag en het overzetten

van bestanden nôar een andere com-

puter, zijn kleine geheugensticks, die in

een USB-poort kunnen worden gestoken,

heel handig. Ze kunnen tussen de 256 MB

en 1 GB aan gegevens bevatten.
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Pholoshop
[ {.}ftln-fl"{nU: ¡mhæ De werkruimte van photoshop bestaat uit verschirencle vensters die toesanq seven tot de

divcrse qereedschappcn, functies en opdrachten die nodiq zijn om foto's te bewerken en te corriqeren. Ze staan standaard op een

vaste plaats, maar u kunt ze verplaatsen.

,tì ', , i|lh,tl lr ltu-ltll

\'Vanneer u Photoshop opent, verschijnt er een welkomstvenster. Hoewei dit nuttiqe links

bcvat naar zelfstudies en informatie over het proqramma, kan het storend worden als het
stecds bij het opstarten verschijnt. Schakel daarom desgewenst de optie Show Ihis Dialog

at Start Up uil. U kLrnt de funciie altijd weer inschakelen via het menu HeLp.

Net als in de meeste computerproqramma's bereikt u via de

menubalk de verschillende menu's van Photoshop. In het eerste

deel van dit boek wordt qedetaifleerd op de inhoud van deze

menu's ingeqaan.

l.ti.f lJ.

l

' "1' '['l'''iÍi
{ i ¡r 1i [ ít l" ,r,r r

f n¡ r[ [ itli ll ltl' ,'' ''t"..Lil-.li lr-L.llJ. -t :J q ¡! j

tJ,)iø

).

m""
m. 0nder de menubalk staat de werkbalk

Tool 0ptions, die zich aanpast aan het

gebruikte gereedschap. l\let de werkbalk

Tool 0ptìons kunnen de instelfingen van

het gesefecteerde gereedschap worden

aa ng e past.

W¿nreer u een foto opent, wordt deze op

ecn stuk'canvas'qeplaatst. Ir kunnen veel

lfbceldingen teqelijk qeopend zijn (mits de

comprteT over voldoencie RAlr/ beschikt) en

clc canvasqrootte kan r'vorden aanqepast door

ile reclrter bcnedcnhoek te slepen. Gebruik

op dc pc cle snelkoppelinqen Ctrl * of - of

Command , of 'op een l',4ac.
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De belangrijkste gereedschappen bevinden zich in hei gereed-

schapspalet. Dit bevat meer dan vijftiq gereedschappen, twôarvdn

vele achter andere zijn verborgen en toegankelijk zijn door op

het zwarte driehoekje in de hoek van het pictogram te klikken.

[ ] ¡_r ¡ 
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Het palet History geeft recente wijziginqen weer en u kLrnt eenvoudlg

naaT een vorige stap terugkeren als u een fout hebt gemaakt. Ge-

bruik de functie Snapshot om een stadium in uw werk op te s aan.

i :l ,t ,i,,,, I , ì,r 1 i:,ii l li' 1.' I :, ll ii l' :f ' ' , . l:

De werkruìmte van Elements is als die van Photoshop, maar ze bevat nog

een l¡alk met snelkoppelingen naar opdrachten als 0pen en Print.

L:.
ilrr,ì1,1 rllli:..1

t:, :

Rechts ìn de werkruimte kunnen diverse paletten met voor het

programma belangrijke besturingsmiddelen, zoals Layers en

History, worden qecombineerd. Verschillende paletten verschijnen

standaard, maar u kunt deze via het menu Window verwijderen of

door andere veTVangen.
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Wilt u de werkruimte overzichtelijk houden, dan kunt u paletten

in de paletdock naast de werkbalk Tool 0ptions zetten, De titels

worden naast elkaar weerqegeven. Klik op een titel om het palet

te openen.
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worden geimporteerd. Hìerbij is het belangrijk dat u het overzicht behoudt en de bestanden later op een logische

plaats opslaat. Photoshop beschikt over diverse opties om u hierbij te helpen.

Uan ca-

mera naêr
compuler

Er zijn diverse manleren om foto's

van een digitale camera te down-

loaden. De camera kan via een

USB-kabel met de computer worden

verbonden. Mits Photoshop ze

herkent, kunnen de bestanden

vervolgens direct via File > lmport

worden bekeken. Daarna kunt u ze

nôar een map verplaatsen, hoewel u

ook aftijd een bestand kunt openen

en op het bureaublad opslaan.

t,I j_
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Folo's rn Pholoshop I

0m foto's in Photoshop te kunnen gebruiken,

mporleren
moeten ze van een digitale camera of andere bron ln de computer CamerasoFil.uare

Ook de software die bij de camera wordt geleverd, kan worden

gebruikt. Download de bestanden in hun geheel en sla ze op

voordat u ze van de geheugenkaart van de camera verwijdert.

Haarlleaers
Een eenvoudige manier is het gebruik van

een kaartlezer, die aan de computer wordt
gekoppeld. Vervolgens kunnen de foto's

erop worden gedownload. Verzeker u ervan

dat de kaartlezer die u koopt, compatibel is

met uw camera en uw computer, want er

zijn verschlllende soorten kaartlezers.

flndere
bronnen

Foto's genomen met een mobiele telefoon

worden op dezelfde manier gedownload en

opgeslagen als van een digitale camera. 0m

foto's gemaakt op film op te slaan (zowel

negatieven als afdrukken), is een scanner

nodig. Reeds opgeslagen digitale beelden

kunnen ook worden geopend of gedownload

vanaf een externe harde schijf, een cd of dvd.
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ÑWurdeoshtts
Photoshop Elements beschikt over de functie

om stilstaande beelden van video of digitale

videobronnen op te nemen. Kies hiervoor

Frame From Video in

het submenu lmport.

0pslaan
Het is belangrijk om qemaakte wi.lzigingen op te slaan. Kies Save uit

het menu File (snelkoppeling Ctrl/Command S). lViaakt u zich geen

zorgen: zodra u het bestand probeert te sluiten, verschijnt er een

venster dat u vraagt of u de wijzigingen wilt opslaan.

Save As

ñlSave As: 161 6181 copy.psd u
Where: UI Desktop ;l

Grå5Fråm€

Save:

color:

Fofmat: j

* Asa l

Laye4

ú r.¡i
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y' Photoshop

BMP

CompuServe GIF

Photoshop EPS

JPEG

JPEG 2OOO

PCX

Photoshop PDF

Photoshop 2.0

Photoshop Raw

PICT File

PICT Resource

Pixar

PNG

Scitex CT

Targa

TIFF

B
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lmpor[eren
UAN PDF'S

Afbeefdìngen via e-mail verzonden als

PDF's, kunnen eenvoudiq worden geopend.

Wanneer een PDF via File > 0pen wordt
geopend, verschijnt het dialoogvenster

lmport PDF met daarin miniaturen van de

PDF-pagina's. Klik op de gewenste afbeef-

ding om deze te selecteren en vervolgens

als Photoshop-document te openen.
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Mgopstaan ats

Als u het formaat hebt gewijzigd, zoals een andere resolutie of ïlFF

in plaats van JPEG, kiest u Save As in het menu File. Hiermee worden

de veranderingen in een nieuw bestand opgeslagen en blijft het

oorspronkelijk bestand ongewijzigd. Sla bestanden altijd op in een

map die u gemakkelijk terugvindt.

*trlru+ :l]
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tseç[andsFormalen
Diqitale afbeeldingen bestaan uìt miljoenen pìxels. De manier waarop ze worden aangepast

en opqeslagen, wordt bestandsformaat genoemd. Wanneer u Save As kiest, hebi u de

keuze Lrit zeventien verschillende formaten. Veel hiervan worden alleen qebruikt bij ontwerp

of reproductie. Hier volgen de vier voornaamste in de fotografìe gebruikte formaten.

!* ltiiiltrr"¡r¡roçhüp e PsL]l
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Dit is een standaardformaat waarmee afbeeldingen in de meeste beeldbewerkingprogram-

ma's bekeken, gewijziqd en opgeslagen kunnen worden. Er wordt een'profiel'toegekend,

dat informatie bevat om de afbeelding af te kunnen drukken en ervoor zorqt dat

afmetingen, kleuren en contrast op een andere computer worden herkend. Bij het opslaan

als TIFF verschijnt er een venster dat naar de vereiste compressie vraagt. Meestal is None

geselecteerd.0m TIFF's te e-mailen, kunt u echter zonder veel kwaliteitsverlies ZIP-of LZW

g ebru i ke n.
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JP[G's zijn gecomprimeerde bestanden waarin pìxels zijn verwijderd,

zodat ze sneller als e-mailbijlage kunnen worden verstuurd. De

klvaliteitsvermindering is zichtl¡aar, hoewel de optie Save for Web

in het menu File bestanden van uitstekende kwaliteit levert
(zie blz. l0B-109). De meeste digitale camera's leggen bestanden

vast als zeer grote JPEG's die later kunnen worden qeconverteerd

naar en opgeslagen als I ll-f s.

Een Photoshop-document is gelijk aan een TIFF en is de standaard

instelling in Photoshop bij het opslaan van afbeeldingen. Deze

documenten kunnen ook op andere computers worden geopend,

waarbij open lagen (zie b12.64 69) intact worden gehouden. Dit

laatste is bij een TIFF niet mogelijk.

'i
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Sommige diqitale camera's kunnen foto's in RAW-formaat maken, waarbij geen pixels worden

verwijderd en het bestand dus niet wordt gecomprimeerd. De bestanden zijn groter dan

JPEG's en vereisen zorgvuldiqe verwerking voor de beste kwaliteit (zie blz. l1Bl19). RAW is

het uitverkoren formaat voor professionals, omdat ze net als in een conventìonele doka

volledige controle houden over het proces. Afbeeldingen kunnen als Photoshop RAW worden

opgeslagen, maar dit is alfeen echt nodìg als u niet weet welk formaat een andere computer

gebruikt om de foto te openen.
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fTlenu Fite
Het menu File bevat veel belangrijke opdrachten voor het openen en

opslaan van bestanden, voor het afdrukken van afbeeldingen en voor

het voorbereiden van foto's voor online gebruik. Ook bevat het diverse

andere nuttige functies, die later in dit boek aan de orde komen,

waaronder het maken van webpagina's, browsen met Adobe Bridge en

een beeldindex maken.

Een arbeeldrng openen

0m een bestand te openen, kiest u Open (of de snelkoppeling Ctrl/

Command 0) en gebruikt u de menu's en submenu's om de gewenste

afbeelding te vinden. (De laatste tien in Photoshop opgeslagen

bestanden zijn te vinden onder 0pen Recent.)

Een arbeeldrng opslaan

Als u Save kiest in het menu Bestand (snelkoppeling Ctrl/Command S)

worden alle uitgevoerde wijzigingen opgeslagen. Hierbij wordt de

eerder opgeslagen versie overschreven. Wilt u het oorspronkelijke

bestand echter behouden, dan kiest u Save As (Shift+Ctrl/Command S).

U kunt nu een nieuwe naam kiezen en opgeven waar u.het bestand

wilt opslaan en in welk formaat.

Des<rlptlon o
Camera Data 1

Camera Data 2

Cat€gor¡es

Hlstory

lPTc contôct

lPTc content
IPTC lmage

IPTC Status

Adob€ Stock Photos

Or¡g¡n

DocumentT¡tle:

AuthorT¡tle:

Descr¡pt¡on Wr¡ter:

Kèywords:

MIKE CRAWFORD

Desclptlon: SPIRAL STAIRCASE, ANTERpEN, r5lto/2005

E

E

it
E

i

D

r-l , cohmas <ân be used to sepôrate keywords

CopylOhtStâtusl

Copyrlght Noticer @ MIKE CRAWFORD, 2005

copyilght lnfo URL:

u

C-gr:!!st;

xfnit

createdr 1l/6/06 1139:49 pm

Modlf¡edr 1l16/06 1139:49 pm

Appl¡côtlonr Adobe Photoshop cs2 Maclntosh

Formãtr lmôge/tiff

Cancel æ

BeslandsnFormahe

Vóór de digitale fotografie, toen er alleen nog maar afdrukken konden worden verstuurd,

was het handig een etiket op de achterkant te plakken met details als titel, naam van

fotograaf, retouradres en een copyrightopmerking. Bij digitale bestanden is het equivalent

hiervan te vinden onder File lnfo. Hiermee kunt u gegevens - metadata - samen met het

bestand opslaan, zoals documentnaam, auteur (fotoqraaf) en bijschrift. Gegevens over de

camera en de opname worden automatisch opgeslagen.

Broulsen
Voorheen had Photoshop een heel handige File Browser die kon worden gebruikt om de

inhoud van mappen met foto's te bekijken. Deze opdracht is nu beschikbaar in de vorm

van een afzonderlijk programma, Adobe Bridge.

Edit I Select Filter View Window

vt New... *N w
Browse..,
Open Recent

Edit ¡n lmageReady

Close
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Sg Paorna-rndelrno

Kijk voordat u een afbeelding gaat afdrukken of de pagina-instelling

klopt. Bekijk de uitrolmenu's voor de juiste afmetingen, de gekozen

printer en afdrukschaal en -stand.

Page Setup

Settings: Page Attributes

Format for: iltvr"i pr'.t" ìzéä - -- -B
EPSON Stylus Photo 1290

Papersize: it"p"l¡l 
-- - - 

F|
32.89 cm x 48.30 cm

Uoorbeelduensler
Wijzigingen die worden gemaakt in de pagina-instelling

of de afbeeldinggrootte worden direct in dit venster

weergeven. Zo kunt u bekijken hoe de afbeefding er

op papier uit zal zien en hoe groot de randen zijn.

Papierafmetingen en afdrukstand zijn in te stellen

via Page Setup.

¡p, s.ij : -- _ -llu¿,c l:u._-_:n

H"î,i,iri5 _,u_ rll¡
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Orientation:

Scale: 100

lrrl ffi hi.tL_,=j
o/o

t? Cancel æ

Foto door Huw r¡,Iðlters

@ flFdruHlren mel
uoorbeeld

Wift u afdrukken, kies dan Prínt with Preview. Er verschijnt een

venster met opties waaruit u kunt kiezen om de afdruk aan uw

wensen aan te passen.

flFdruHgroolle

Standaard is de afdrukgrootte de feitefijke

grootte van de afbeelding, maar er zijn

diverse opties om de afbeeldingsgrootte

aan andere papierformaten aan te passen.

Geschaalde ardruHgroolle
Dit is nog een manier om de afdrukgrootte te veranderen. Deze

functie is vooral nuttig doordat er met een opgegeven percentage

wordt verkfeind (of vergroot), wat heel handig is om een testafdruk

ie maken. Zo kan een afbeelding met 2070 worden verkleind, snel

worden afgedrukt en vervolgens weer naar 100% worden teruggezet

voor een definitieve afdruk.

ç

fTìenu Flle: aFdrul-rHen



@Posfre

Wanneer het venster Print with Preview

verschijnt, is de afdrukpositie op het papier

gecentreerd. Bij liggende afbeeldingen kan

het hierdoor lijken of de afdruk niet

helemaal in balans is, hoewel het technisch

wel klopt. Met Position maakt u de rand

bovenaan smaller dan onderaan, waardoor

het geheel er op papier beter uitziet.

Rand

Er zijn diverse manieren om een extra rand aan een afbeelding toe

te voegen. Vink voor een eenvoudige rand rond een foto Border aan

(in het submenu 0utput) en geef de gewenste grootte en kleur op.

Hleurbeheer
Kleurbeheer is nodig om optimale kleuren te verkrijgen en om de

uiteindelijke tonaliteit van een afdruk ie bepalen (zie blz. 106-107).

0ulpu[
ln het menu Output kunnen vele extraatjes worden gekozen, zoals het toevoegen van een

achtergrondkleur of snijtekens op de afdruk.

FìFdruHken

Wanneer alles is ingesteld, klikt u op Print. Nu krijgt u meer keuzemogelijkheden, onder

andere Print Settings, waarin u de papiersoort en de afdrukkwaliteit kunt kiezen. Sla

versies van hetzelfde bestand met verschillende instellingen op door Save As in het menu

Presets te kiezen. Nu kunt u ze een naam geven, opslaan en gebruiken wanneer nodig.

ñ5ñ
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fTlenu lmage
Veel opdrachten in het menu lmage worden gebruikt om de grootte, vorm, resolutie

en formaat van een digitaal bestand te wljzigen.

@tmasespe
Gebruik dit palet in Elements om de

uiteindelijke grootte en resolutie van

het digitale bestand in te stellen. Na

het openen (lmage, Resize, lmage Size),

worden de breedte en hoogte van de

huidige afbeelding in inches (of cm)

weergegeven, en het aantal pixels.

'l!---___¡Ë

Daaronder staat de resolutie, die gewoonlijk wordt
uitgedrukt in pixels per inch (ppi). Ppi wordt soms verward met dpi

(dots per inch), dat wordt qebruikt om de afdrukkwaliteit aan te

geven. Hoe hoger de ppi, hoe beter de kwaliteit. lVeestaf volstaat

300 ppi.200 ppi is vaak voldoende voor afdrukken kleiner dan 44.

Voor afbeeldingen die slechts op het scherm te zien zijn, is 72 ppi,

de resolutie van standaardcomputerschermen, genoeg.

De groolle uu¡argen

Voor het veranderen van de afmetingen van de afbeelding, wijzigt u

de waarde achter Width of Height in het venster Document Size. Het

kettingsymbool dat deze twee afmetingen koppelt, qeeft aan dat de

overeenkomstige af meting verhoudingsgewijs wordt aangepast. ls

er geen ketting, vink dan het vakje Constrain Proportion aan.

$!$Extra plHets

Wanneer de afmetingen van een afbeelding worden veranderd, zult u merken dat ook

het aantal pixels toeneemt.0mdat pixels piepkleine vierkantjes zuivere kleur zijn, worden

ze gewoon gekopieerd en gerepliceerd om de door interpolatie (het vergroten van een

afbeelding) toegenomen ruimte te vullen. Van de opties beschikbaar onder Resample

lmage, is Bicubic de efficiëntste, zolang de afbeelding niet al te zeer wordt vergroot.
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Resoluhe

Vaak gaat een vergroting van de afbeelding gepaard met een

vergroting (of soms verkleining) van de resolutie doordat het

aantal ppi (pixels per inch) wordt aangepast.

Canuasgroolle

[Tlodus' Gragscale

Gebruìk deze modus om een RGB-bestand te converteren naar

zwart-wit met een vofledig toonbereik. Houd er echter rekening

mee dat het bestand met een derde wordt verkleind. RGB

bestaat uit drie grijswaarden, die rood, groen en blauw vertegen-

woordigen. ìn combinatie met elkaar geven ze op het scherm de

indruk van full colour.

rype, i ouoton" Fl
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@f
Ú Prev¡ew

blâck

("'a¡s1!49!ì :.-'- :-t
Het is mogelijk het canvas te vergroten terwijl de afbeeldinggrootte

blijft behouden (lmage, Resize, Canvas Size). De extra ruimte wordt

als leeg weergegeven, maar u kunt deze een kleur geven.

fllodus' RGB

Modi geven aan in

welke kleurcodering

een bestand wordt

opgeslagen. De meest

gebruikte en nuttigste

is RGB, waarin drie

basiskleuren worden

gebruikt: rood, groen

en blauw. Gecombi-

neerd wordt de

indruk van full

colour gegeven.

Adjushents

Dupiicate...

Apply lmage,,,
Calrulâtions...

Duotone...
lñdexed Color
RGB Color

CMYKColor
Lab Color

Multìchannellmage S¡Ze,,.

Canvas S¡ze...
Rotâte Canvas
Crop
Trim,..
Reveål All

> r' 8 B¡ts/Channel
16 Bits/Channel

Color Table...

Þ

fTlodus' Cm?H

CIVIYK wordt in de drukkerswereld gebruikt en daarom is het

heel belangrijk bestanden in C|\4YK voor ie kunnen bereiden.

fTlodus' Duolone

Afbeeldingen in grijstinten kunnen worden omqezet naar Duotone, een digitale kleurmethode die is gebaseerd

op een reproductieproces waarbij twee (of meer) verschillende inkten worden gebruikt. ln Photoshop hangt de

kleurdichtheid af van hoe het contrast voor elke kleur met Curves is bewerkt (zie tip 99).

@canuas 
draaren

i ln het submenu Rotate bevat de eerste optiegroep opdrachten om de hele afbeelding met

ì een willekeurig percentage te draaien, of horizontaal of verticaal te draaìen. De tweede

j groep bevat soortgelijke opdrachten maar slechts voor de actieve laag.

H¡5togram...

Trap...

Assign Prof¡Ie...

Conve( to Protile..
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Submenu Rd.¡uslmenls: Hteurbeheer
ln het menu lmage wordt het submenu Adjustments geopend, waarin kleur en

contrast kunnen worden aangepast.

Fìulomahsch aanpassen
Het menu Adjustments bevat verschillende 'Auto'-opdrachten om

kleur en contrast aan te passen. Er is zelfs een opdracht - Auto

Smart Fix - die verschillende correcties tegelijk uitvoert. Hoewel de

afbeeldìng hiermee zo nu en dan echt verbetert, kunt u beter het

proces zelf in de hand houden en de overige opdrachten in het

menu gebruiken.

@Cotor Batance

De balans tussen de drie hoofdkleuren - rood, groen en blauw - en

hun tegenhangers - cyaan, magenta en geel - kan worden gewijzigd

in de schaduwen, middentonen of lichtaccenten. Wanneer een

afbeelding te veel cyaan lijkt te bevatten, kan de tegengestelde

kleur - geel - toe worden gevoegd.

Color Balance wordt ook gebruikt

om zwart-witfoto's aan te passen.

i"* sur-*
' l]s¡uao*' OMidtones 3 Hishtishts

g Preserve Luñinoslt!

WHue/Salurahon
Dit is nog een belangrijk besturingselement

voor kleurcorrectie. Hue verandert

de llnfvan een kleur, terwijl Saturation

de intensiteitvan de kleur wijzigt.

Wanneer de schuifbalk Saturatìon

naar rechts wordt verplaatst, worden

de kleuren fel en levendig. Wanneer

de schuifbalk naar links wordt ver-

schoven, worden ze minder verzadigd,

en uiteindefijk eenkfeurig. De schuif-

balk Hue verandert van links naar

rechts de overheersende toon van

elke kleur; subtiele veranderingen

aan het afgehele kleurbereik kunnen

met een kleine aanpassing worden

berei kt.

@ Prev¡ew

Hue/Saturâr¡oh

ean: uasiei ¡iJ

Saturat¡on:

Lightnessr

- toâd.._ -
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colorBâlâncê

colorLevekr i+la lio l.',-zt '

cyân 
-----+Ê-

ffiDe kleurbatl-ren

Het bereik van kleuren wordt

vertegenwoordigd door twee

kleurbalken onder aan het palet.

De bovenste toont hoe elke

primaire en secundaire kleur

overgaat ìn de naastliggende kleur

van cyaan, blauw en magenta tot
rood, geel en groen. Tijdens het

aanpassen van de kleurtoon laat

de onderste balk de nieuwe

kleuren zien.

8luè
Edit: ' Reds
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Saturôt¡on: ló i

Lightness: lõ 
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Color¡ze
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flFaondert¡He Hleuren

aanpèssen

Hue/Saturation verschijnt in de standaardmodus (l'/aster) en kan

worden gebruikt om alle kleuren te wijzigen. Voor nauwkeurige

aanpassingen kunnen afzonderlijke kleuren worden aangepast

via het menu Edit.

fTlrnder ueËadrgd maHen

0m alle kleur uit een afbeelding te halen, kiest u Desaturate

(zie blz. 80-81 voor het werken met zwart-wit).

Hleuren op etHaar

atslemmen
Match Color kan worden gebruìkt om het kleurbereik van foto's met

elkaar in evenwicht te brengen. Het best kunt u werken met foto's

die al een gelijksoortig en vrij evenwichtig kleurbereik hebben.

Hleur
ueruangen

Kies deze functie om het te wijzigen gebied

te isoleren. Het palet Replace Color moet een

miniatuur van de afbeelding bevatten. ls dat

niet het gevaf, kies dan lmage en klik via het

palet of het hoofdcanvas met het gereed-

schap Eyedropper op de te veranderen kleur.

Nu is de selectie aangegeven en de miniatuur

verandert in een zwart-wit negatief. Alle

witte delen in dit venster kunnen vervolgens

met de schuifbalken Hue/Saturation worden

aangepast.
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Fuaarness

Het besturingselement Fuzziness verandert de hoeveelheid in het

palet Replace Color getoond wit en bepaalt zodoende in hoeverre

die kleur wordt aangepast.

Setecteren uoor gebrutH

Channel lilxer
Gebruik dit besturingselement om de kleurbalans van de kanalen

rood, groen en blauw afzonderlijk te corrigeren, ofwel door een

overheersende kleur af te zwakken of door een kleurzweem toe te

voegen. Het is ook handig om afbeeldlngen naar zwart-wit om te

zetten (optie Monochrome). De combinatie die doorgaans het beste

effect geeft is 30 lvlagenta,60 Green en 10 Cyan. Met een zorgvul-

dige afstemming van de diverse kanafen kunnen verschilfende tonen

worden benadrukt (of afgezwakt). Zo zorgt een verhoging van rood

vooT een duidelijk blauwere lucht.

ffiuanatres
Als het lastig wordt om te bepalen welke

kleur versterkt of verzwakt moet worden,

biedt het venster Color Variations hulp.

Hierin staat de foto voor en na bewerking,

en zijn meerdere kleine vensters te zien

waarop kan worden geklikt om de niveaus

rood, groen en blauw toe of af te laten

nemen. lr,let elke klik wordt een hoeveelheid

toegevoegd (of verwijderd) zoals bepaald

door de schuifbalk Adjust Color Intensity.

Druk op 0K om vast te leggen, of op Reset

om opnieuw te beginnen.

Wanneer u slechts delen van een afbeelding wilt corrlgeren, maak

dan een grove selectie net buiten het gewenste gebied voordat u

Replace Color opent.

Selective Color

Colors:

Cyan:

Reds

|:!

Magenta: Load.

Yellow: ío- 
*lo"

S Preview

F'

Black: io - 
-lo"

FI

Method: 8R"l"tiu" CAbsolute

Setechue Color

Zoals de naam al doet vermoeden, verandert deze functie slechts

geselecteerde kleuren. U kunt kiezen uit de kleuren zwart, wit, grijs

en zes primaire en secundaire kleuren. Er worden vier schuifbalken
(Cyan, ll4agenta, Yellow en Black) gebruikt om een kfeur aan te
passen zonder de andere kleuren te veranderen.

0 o/o
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io/o
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load.,.

Save...

Var¡ations

{_lelsli
I shadows

O M¡dtones

C H¡sht¡ghts

3 saturat¡on

Fine Coarse
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gshowcl¡pp¡ng

Cancel

Save. ..
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N tUetHe lonen aanpassen? Folorltlers: l-roud eFFecl

Kies voor algemene correcties Midtones in het palet Color Variations.

Probeer voor fijnere afstelling alfeen de schaduwen of de licht-

accenten te veranderen.

Folorrtlers: ruärrTì eFFecl

Het menu Adjustments bevat diverse fotofilters die de impressie van

camerafllters geven. De drie Warming-filters zorgen vooT een waTm,

zonnig effect.

Zowel de warme als de koude filters zijn gebaseerd op de filters die worden gebruikt bij

kleurenfilm om kleurzwemen te corrigeren. Hoewef ze bij digitale bestanden zorgen voor

soortgelijke resuftaten, worden ze meer als effectfilters gebruikt. Cooling-filters maken

een foto kouder en harder, het mooiste effect ontstaat bìj subtiel gebruik.
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Folorltlers: dlepe kleuren
Voor extremere kleuring geven diepere tonen, zoals rood, blauw,

geel en smaragdgroen sterke effecten.

Folorr tlef-s: ?LUår- f- r.u r I
een Hleur geuen

Gebruik deze fllters om een zwart-witafbeelding van kleur te

voorzie n.

nffi
tEtÊv ls hel scherm correct

geHa[lbreerd?

Kleurcorrecties uit het menu Adjustments werken slechts naar

behoren als het computerscherm is gekafibreerd en kleuren

correct worden ttieergegeven (zie blz. 106107).
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Submenu fldluslmenls: conlrasl
Naast het aanpassen van de kfeur, is het regelen van het contrast erg belangrijk.

Dit wordt gedaan om de tonaliteit te corrigeren of om het contrast te verhogen

of te verlagen. In Photoshop zijn dìverse methoden mogelijk.

Conlrasl
Behalve kleuraanpassing is de mogelijkheid het contrast van een

foto te regelen een van de belangrijkste besturingselementen

van dit programma. Photoshop biedt diverse methoden.

ßrueaus

Verreweg het nuttigste besturingselement voor het regelen van contrast en tonen

is Levels. Gebruik het om het contrast en de kleuren van schaduwen, middentonen

en lìchtaccenten aan te passen, nìet alfeen voor een fullcofourfoto maar ook voor

elk van de kanalen rood, groen en blauw. Hiermee kunt u ook de kleurbalans

instel len.

tevels

i ) t"'n *o'n'¡."t, r."¿.

Chann€l:'RGB i¡
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Hrslogram

Het hìstogram is een diagram van het

toonniveau van een foto. Van links naar

rechts: schaduwen, middentonen en

llchtaccenten. Een donkere foto met veel

schaduwtonen zal links in het histogram

veel activlteit laten zien. Een lichte foto zal

rechts levendiger zijn. ln het ideale gevaf

heeft een foto een gelijkmatig toonbereik

en daarom een evenwichtig verloop van

lìnks naar rechts.

C:,t-,!_]

l

it11' ;ll, ¡iConlrasl aènpassen
'''''.'''.'.'.J''

Onder het histogram staan drie schuifbalken, die schaduwen,

middentonen en lichtaccenten vertegenwoordigen. Wanneer ze

afzonderlijk worden aangepast, veranderen ze de helderheid van

dat deel van het toonbereik: links voor helder, rechts voor donker.

De dosis helderheid tussen de drie delen van het toonbereik bepaaft

het contrast van de afbeelding.

Hoewel efke afbeefding indivi-

duele correctie behoeft, is

het aan te raden eerst de

schaduwen en lichtaccenten

aan te passen om de donkerste

en lichtste delen in te stellen,

en vervolgens de middentonen.

(-,-.'i-:l
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In het ideale geval bevat het histogram voor de hele afbeelding

informatie. Dit betekent namelijk dat er overal ten minste enkele

pixels aanwezig zijn. Laat het begin of het eìnde van het histogram

slechts een leqe ruimte zien, bekend als clìpping, dan is hei aan te

raden de linker-of rechterschuifbalk nôar het beqin of het eind van

het histogram te schuiven,

', i;t , TüÍ lahtel[
r' ' 'i

i"""
' l il rll ', I l[[=rt-{f;-

[ ì ("\c-'[' t-lf- i I'l ÇÇ "

erternenhpn

mlpt' Í'llt-.Jelauç

Afzonderlijke kleuren kunnen worden

aangepast met niveaus door Red, Green of

Blue te kiezen in het uitrolmenu Channel.

Schuif het zwarte driehoekje naar links om

de relevante toon af te zwakken en de

qekozen kleur toe te voegen. Schuif het

driehoekje naar rechts om de toon lichter

te maken maar de tegengestelde kleur toe

te voeqen. Dit kan heel effectief zijn bij het

verminderen van een kleurzweem of het

toevoegen van een kleur als geel om te

zoTgen vooT een warme sfeer.

0nder het histogram is een toonschaal te zien, die weeT vôn links naar rechts loopt. Deze

kan worden gebruikt om de algehele dichtheid van de schaduwen en lichtaccenten te veran-

deren. Wanneer het rechterclriehoekje naar finks wordt geschoven, neernt de dekking van de

lichtaccenten toe, Wordt het linkerdriehoekje naar rechts geschoven, dan neemt de

dichtheid van de schaduwen af. Wanneer de twee driehoekjes in het midden bij elkaar

komen, is de hele afbeelding grijs. Gebruik deze functie met mate en samen met de eerder

beschreven mogelijkheden om tonen met meer precisìe aan te passen

' I Learn more about: Levêls

Chànnêl: RGB :l

lnputLevelr: io I 11.00 ):255 :

1-õi r
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Hoewel een evenwichtiq histogram wenselijk is, zijn er vaak grote pieken te zien,

die aangeven dat er enige interferentie in het toonbereik zit. Dit treedt met

name 0p wanneer er erg veel bewerkingen zijn uitgevoerd. Soms kan dit worden

verholpen door de afbeelding iets kleiner te maken voordat u een bewerking gaat

uitvoeren.0pen het palet lmaqe Size en verkort de lengte met vijf pixels. Ga als u

klaar bent weer terug naar lmage Size en voeg weer viif pixels toe. Na deze laatste

stap moet het histogram minder interferentie laten zien.
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Extreme contrastwijzigingen met Shadow/Highlight kunnen het

best worden vermeden, omdat het resultaat vaak niet fraai is.

Soms verschijnt er ook een halo of lijn tussen verschillende tonen.
l

Hetderherd/conlrasl
Sleep elk driehoekje in het venster Brightness/Contrast naar links om de afbeelding minder

helder of contrastrijk te maken. Met andere besturìnqselementen, zoals Levels, kunnen

contrast en tonen echter veel preciezer worden aanqepast. Brightness/Contrast is nuttig
wanneeT u een selectìe (een deel van een afbeeldinÇ) wilt wijzigen, vooral als er sprake ìs

van slechts één kleur. De functie kan dan het best worden gebruikt als een aanpassingslaag.

Ouenge aanpassrngsmogetUHheden

de foto. In Photoshop kunnen punten van de curve

worden gesleept om defen van het toonbereìk te veranderen.

Gebruik de f unctie ShadodHighlight om de tonaliteit aan beide

zijden van het contrastbereik te verbeteren. De functie Lighten

Shadows brengt meer detail in donkere delen, maar dient spaar-

zaam te worden gebruikt. De functie Darken Highfights is veel

effectiever lndien zorgvuldig gebruikt, zullen hierdoor lichtaccenten

worden verzacht, zodat ze minder glanzen. Zuiver witte tonen

bf ijven ongewijzigd.

Shadow/Highlight

FHtrTtr5HDF

Highl¡ghts
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Show More Opt¡ons
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Smooth

- *¡gl.--- )
:_õsie!{.ì

i7'r!7i
SPreview

,!l

Curves
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Channel:

Als alternatief voor Levels geven

veel fotografen de voorkeur aan

curven. Deze zijn gebaseerd op

de'karakteristieke curve'

gebruikt in de fifmfotografle

om in een diagram het contrast

van een veTwerkt negatief te

tonen. Linksonder worden de

schaduwen uitgedrukt, rechts-

boven de lichtaccenten. In het

midden geeft een rechte lijn

middentonen aan. Hoe steìler

de curve, hoe contrastrijker

Shadows

Amount:

EZ.
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Invert zet een positief om in een negatief
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Save.
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Dit effect kwam ooit tot stand in de donkere kamer. Hierblj werden

afzonderlijke negatieven samen afgedrukt, waardoor de tonaliteit

van een foto werd terugbracht tot slechts enkele kleuren. lvlet dit

filter kunt u het aantal toonniveaus aangeven voor een posterlsatie-

effect, hoewel 2-4 meestal voldoende zijn. Te veel lijkt algauw op

een gewone foto. Dlt effect werkt vooral goed bij zwart-witafbeel-

di ng en.

Threshold Level Þ'-l OK

.l ,r Drempel

Gebruik het filter Threshold om een afbeelding direct om

te zetten in een zwart-witafbeelding met hoog contrast.

Pas het histogram van het filter aan om de drempelwaarde

te veranderen.

a *"*' )

$ Preview/]t
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Pholo Etements: Qurcl-r Fìx
De meeste van de eerder genoemde besturingselementen gelden ook voor Elements. tlements beschikt echter nog over de mogelijkheid
om in een andere bewerkinqsmodus te werken:0uick Flx, rechtsboven in het scherm. Quick Fix is een snelfe manier om veel van de
gereedschappen en functies van Photoshop te gebruiken. Hoewef Standard Edit meestal de voorkeur verdient, kan 0uick Fix handlg zijn
vooT zeer kleine bewerkingen.

Photoshop Elements F¡le Edit lmage Enhånce ì ¡yer Select Filter View Window Help {r :i: .*. Mon 23:34

¡{sùililÉdì : X

1

ll lÌ+l lrl tiJeerqðue

Er zìjn vier weergavemodi en dit is een van

de nuttigste functies van 0uick Fix. After
geefI elke aangebrachte wijziging weet

en Before toont hoe het oorspronkelijke

bestand eruitzag toen het werd geopend.

Het kan handig zijn om dit te gebruiken

voor het aantal uitgevoerde bewerkingen.

Before and After (Portrait) en Before and

After (Landscape) geven beide modi weer,

ofwel verticaal of horizontaal, zodat er

gemakkelijk kan worden vergeleken.

ñtçennene

ç0rrerhres

I d) :ry*.**,*",*u-

H q 
I 
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Lightmg
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(l

v¡ew: 8úre and After lPodrait) f,l Rotåte: Zoom:

Gebruik Smart Fix om kleur en contrast

in één stap te corrigeren. Stel de mate

van correctie handmatig in of gebruik de

functie Auto. Dìt kan goed werken voor

normale lichtomstandigheden, maar

handmatige correctie (of geavanceerde

instellingen in Standard Fix) geeft

waarschijnlìjk betere resultaten.

rt
i, 
il tr*loìlf erlrrulnrLe uan Qurelr fix
In 0uick Fix wordt het volledige scherm gevuld door de werkruimte, met rechts besturingselementen voor algemene

bewerkingen, licht, kleur en verscherpen, en links enkele gereedschappen.0pen afbeeldingen via het pictogram

0pen of vanuit het menu File. Veel andere effecten en filters die in Standard Edit worden qebruikt, zljn te vinden

op de menubalk.
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Contrast en Levels kunnen ook

automatisch worden ingesteld of

eenvoudig worden veranderd door

de schuifbalken voor Lighten

Shadows, Darken Highlights en

Ir4idtone Contrast aan te passen.

Color

Er zijn vier schuifbalken om de

kleur van een afbeelding te wijzigen,

evenals een Auto-functie. De optie

Saturation verandert de kleurinten-

siteit, terwijl Hue de kleur verandert.

lt4et Temperature maakt u de foto

kouder of warmer door de hoeveel-

heid blauw of rood te verhogen, en

met Tint voeqt u de tegengestelde

kleuren van deze kleuren toe: groen

en magenta.

t - g- '- -:- "-""'---- *

EF

NfiFbeetdrngen opstaan

r5

Levels:

Contrastl

Lighten Shadows

-Ð -,
Darken Highlights

. -@ i .,.., , ---,- .- -,,-, +

Midtone Contrast

Resef
Wanneer u iets verkeerd doet bij het wijzigen van een afbeelding en u wilt opnieuw

beginnen, klikt u op Reset. Deze functie, waarmee u de afbeelding terugzet in de

oorspronkelijke staat, vindt u rechtsboven in het venster After.

lbots
ln 0uick Fix worden vijf basisgereedschappen gebruikt: llagnifying (voor het vergroten

en verkleinen van het weergavevenster), Hand (voor het verplaatsen van de afbeelding

in het venster); lllagic Selection (voor het isoleren van delen van de te wijzigen foto),

Crop (voor het wijzigen van de compositie) en Red Eye (voor het verwijderen van rode

ogen). Red Eye heeft ook een auto'instelling in Generaf Fixes.v Color
U

Color:

Saturation

Hue

-Temperature

Tint

Bewerkte afbeeldingen kunnen worden opgeslagen door op het pictogram Save te

klikken of door File > Save te kiezen. Hiermee verandert u het oorspronkelijke bestand in

het gewijzigde. Wilt u het oorspronkelijke bestand behouden en een nieuw bestand met

wijziglngen maken, kies dan Save As (ook in het menu File).

Ðsharpen
I OeOruitr deze simpefe veTsie van Unsharp Mask (zie tip 211) om 'scherpte'toe te voegen aan

j een foto. Hiermee wordt het contrast met de randdetails verhoogd.

l

flaar Slandard Edrl gêan

0p elk gewenst moment kunt u Standard Edit kiezen, waarna de werkruimte

automatisch wordt omgezet. Alle wijzigingen bf ijven behouden.

,iL s,undard Edrt.{

Auto

Auto

F euick Fix
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lTlenu Setecl
ln het menu Select vindt u dìverse opties om delen van een foto te selecteren die u

afzonderlijk wilt bewerken.

Setechegereedschap
0p het gereedschapspalet bevìnden zich diverse

selectiegereedschappen, die op de werkbalk Tool

0ptions kunnen worden aangepast.

i

li , li il 1i i Lassogereed-' 
Schðp

Gebruik het lassogereedschap om precieze

vormen te tekenen. Klik erop om een selectie

te maken en sleep dan rond de vorm, waarbij

u de muisknop ingedrukt houdt.0m de selectìe

te voltooien, stopt u met slepen in de buurt van

waar u begon.

j

iì ii i, ¡llLassoptcrO-".''..'.
qrammen

Wanneer u een van deze drie lasso's selec-

teert, verschi.jnt er een klein pictogram

boven de cursor, zodat u weet welke u

geb ru i kt.

úÉ-. /,1å-

1l

Seleches mäHen

Soms hoeft u slechts een deel van een afbeeldìng te bewerken terwijl de rest ongewijzigd

blijft. Dit doet u door een selectie te maken. Photoshop heeft veel verschilfende

gereedschappen en opdrachten die u kunt gebruiken, elk met een andere toepassing.

Lopende rnreren

Een selectie wordt gemarkeerd door een zwart-witte, bewegende lijn, die meestal als

'lopende mieren' wordt aangeduid.

;l¡Ã-

I

F

Polggonat

[asso

Gebruik deze lasso om rechte lijnen te

tekenen. Klik op een referentiepunt, meestal

een hoek van een rechte vorm, beweeg de

muis naar het volgende punt, klik opnieuw

en ga door met slepen en klikken tot de

selectie ìs voltoold.
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ToolLassoç.)
na Lasso ToolPolygo,¡4
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ToolLassoMagneticf:
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jmrgnetrc Lasso

De N4agnetic Lasso is gefljk aan de gewone lasso maar springt

automatisch naar de geselecteerde vorm toe, mits de tonen van

de vorm afwijken van de omringende kleuren. Het gereedschap

werkt niet altijd nauwkeurig, maar is bij te stellen.

il
i i-, r l-eA[nerlng
l. rr ll ,t.'|..

Wanneer u een lt4arquee- of Lassoselectie maakt, kunt u bij Feathering op de werkbalk Tool Options een aantaf

pixels opgeven. Hiermee bepaalt u hoe hard of zacht de rand van de selectie is en hoe deze ìn de rest van de

afbeelding overqaat.0 pixels geeft geen feathering, terwijl 110 pixels een lìchte verdoezeling geeft. Een hoge

featherìng van 50 of meer geeft een vloeiend verloop en meer dan 100 zorgt vooT een overvloeiingseffect.

2Ð --* /-b

Van links naar rechts is de Feathering voor deze selecties ingesteld op 0,40 en 80 pixels.

i lì i'lÌ'i 'liSelechegereedschap
Gebruik de lr,larquee-gereedschappen om selecties met rechte en

ronde hoeken te maken. Gebruik Rectangulôr 0m rechthoekige of

vierkante vormen te tekenen, en Illiptical voor ronde en ovale

vormen. Klik om een selectie te maken op een hoek van het

gewenste gebied, houd de muisknop ingedrukt en sleep in diagonale

richting. Laat de muisknop los zodra de vorm naar wens is.0m de

selectie binnen de afbeelding te verplaatsen, klikt u erin en sleept

u over het scherm.

,lA-

tl
::l , ;:ilTìagtcLIJand
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Gebruik dit gereedschap om met één klik een gebied met gelijksoortig gekleurde

pixels te selecteren. Het werkt het best voor duidelijke vormen, als een open lucht.

I

lì í'l'i:jflìagrc LUand rnslettenI

I

i'
Hoe accuraat een Magic Wand-selectie ìs, hangt af van de Tolerance-instelling (in pixels)

op de werkbalk Tool Options. Een lage waarde wordt qebruikt om gelijksoortiq gekleurde

pixels te selecteren, en een hogere voor een groter kleurgebied. Zet de optie Anti-alìased

aan v0oT een selectie met zachte randen. Wift u er zeker van zijn dat de selectie aangren-

zende gebieden met eenzelfde kleur bevat, klik dan Contìguous aan. ls deze optie niet

qeselecteerd, dan selecteert de l\4agic Wand alle gebieden in de foto met dezelfde kleur'
,ffi
141

¡ : I Re(tangular Marquee Tool M

,, -, ËllipticalMãrqueeTooì M

",--, 
Single Row MarqueeTool

lÌ sinsle column Marquee rool
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De volgende twee selectiegereedschappen zijn momenteel alleen beschikbaar in

Elements, maar zouden een nuttige toevoeging zijn in Photoshop.

Gebruik dit penseel om snef een selectiekader te tekenen in een gebied met gelìjksoortige

kleuren. ln tegenstelling tot de lr4agic Wand kunnen met dit penseel verschillende kleur-

gebieden in één sefectie worden gekozen. Er zijn drie modi. De standaard is New Selection,

die een selectie maakt zodra de muisknop wordt losgelaten. Hieraan kunnen delen worden

toegevoegd met Indìcate Foreground en weggelaten met Indicate Background.

ffi flìagrc Selechon-penseel

ffi

ffi
ffiSeteclres maHen tn elappes

Vaak moeten er gecompficeerde vormen worden geselecteerd en er in één keer omheen

tekenen is lastig. De opfossing is de selectie in meerdere etappes te maken met vier

Setechon-penseeI
Gebruik dit gereedschap om met het penseel een selectie te maken. Tijdens het tekenen

ontstaat de selectle.0p de werkbalk Tool 0ptions hebt u keus uit drie modi. lVlet een daarvan

kunt u delen aan een selectie toevoegen en met de andere weghalen. De hardheid van de

rand kan ook worden aangepast en u kunt een gekleurd masker weergeven waar het

geselecteerde gebied doorheen schijnt.

verschillende selectiemodi. De eerste is de standaardmodus, New Selection, die moet

worden geselecteerd voordat u de eerste selectie maakt. De volgende is Add to Selection,

waarmee aan de selectie kan worden toegevoegd door met de nieuwe selectie de eerste aan

te raken of door binnen dezelfde afbeelding een afzonderlijke selectie te maken. U kunt in

deze modus zoveel sefecties toevoegen als u wilt. Subtract from Sefection wordt gebruìkt

om delen van de selectie te verwijderen en lntersect verwijdert een deel van een selectie

waar een aanvullende selectie deze kruist.

Photoshop File Ed¡t lmage Layer

i' +;¡l
fì ' J ;

ilpr å'F,ii ;

Feather: i8 px i $Anti-aliased

Uersch¡ltende rnodl

i kunt u verschlllende typen selectiegereedschap combineren, zoals het

toevoegen van een Polygonal Lasso aan een Rectangular Marquee.
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Aanvullende wijzigingen aan selecties kunnen worden uitgevoerd

via het menu Select.

lnuerse

Gebruik deze optie om een selectie om te keren. Dii is vooral nuttig
om objecten van de achtergrond los te snijden. lvlaak een selectie

en kies lnverse.

Fealher
Klik op Feather om de doezelstraal te wijzigen. Dit is handig als de

rand van de selectie niet zacht genoeg is.

Saue Selechron

0m een selectie nogmaals te gebruiken, slaat u deze op met Save

Selectlon. Roep de selectie weer op met Load Selection.

Desetecl en Reselecl

Kies Deselect om een selectie te verwijderen. Herstel haar met

Reselect. Verplaats een selectie binnen de afbeelding door binnen

de selectie te klikken en te slepen.

[TìodrFg' Border
Gebruik deze functie om de selectie van een voTm te wijzigen in een

geselecteerde rand rondom de vorige selectie. Zo kunt u eigen

randeffecten maken.

ii
i il i'lJ.: ¡rilTìodrFg' Smoo[h
i'

Gebruik Smooth om een selectie minder grof te m aken en een zachtere rand te geven.

l. l fTlod¡FU: Expand en Conlracb

Soms is het nuttig om een selectie iets groter of kleiner te maken. Voeg hiervoor met deze

commando's pixels toe of verwijder ze.

La r Filter View Window Help *{g

Anti-alia i.ttt'r, j I He¡g

(RGB)
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Ex nd

Transform Selection
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All
Deselect
Reselect
lnverse

Color Range...

Feather...

Load Selection"."
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lTlenu Edrl: [ransForma[res
Transformaties worden gebruikt om de perspectief, hoek, rotatie of schaal van een

afbeelding of selectie te wijzigen.

ii
i ii , ll ¿)iEen [ransFormahe rnaken mel
i ' tagen en seleclres

0m een transformatie te maken moet de afbeelding zich op een afzonderlijke kopielaag
I bevinden, of moet deze worden gemaakt van een selectie. Het is nlet mogelijk de achter-

grondlaag te transformeren. De stijl wordt gekozen in het submenu Transform en de afbeel-

ding of selectie wordt dan 0mgeven door een vak met acht kleine blokjes, de grepen. Sleep

deze grepen tot de gewenste vorm ontstaat. Druk op Return, dubbelklik in het vak of kies

Commlt Transform in het gereedschapspalet als u klaar bent.

tl
i iì , lll lilscate
i..-

Wilt u de hoogte of lengte veranderen, klik dan op de mlddel-

ste greep op het juiste vlak en sleep naar boven of beneden

(of zijwaarts) om te vergroten of te verkleinen. Klik op een

hoekgreep en sleep vervolgens om de schaal van zowel de

hoogte als de lengte verhoudingsgewijs te wijzigen.

I

-jl ;i' ;ÌrHofale
Hiermee draait u de afbeelding of selectie. Klik boven een greep en sleep naar finks of

rechts. Rotate en Scale worden gecombineerd in Free Transform (Ctrl/Command T).

1

ii:' jl¡¡j iDe uerlrbatlr Toot' 
Oplrons aanpassen

De meeste transformaties kunnen ook worden uitgevoerd vanaf de

werkbalk Toof 0ptions. Er zijn vakken waarin u exacte percentages

kunt invoeren om de lengte en hoogte te vergroten of verkleinen,

of de hoek van de rotatle.

1i
I l' il1¡ SHeul
l.'

Gebruik Skew om een selectie naar links of

rechts of naar boven of beneden schuin te

trekken. Sleep hiertoe de middelste greep.

Sleep een hoekgreep om slechts één kant

schuin te trekken.
1

ì
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1¡ii ii' i i D¡çlOf L,,,jì'.,.,,,

Deze functie is een combìnatìe van Skew en Scale. Sleep een

hoekgreep om één kant van de selectie te laten vervormen.

Gebruik een middengreep om dat vfak te vervormen.

PersperFrue

De hoek waarondeT u naar een object of tafereel kijkt (en hoe u dit vanuit die posìtie

fotografeert) wordt de perspectief genoemd. Wanneer een gebouw vanaf grondniveau

wordt gefotografeerd, dan lijkt de bovenkant kleiner (de hoeken lopen naar elkaar toe), en

de onderkant groter (de hoeken fopen uiteen). Transform Perspective kan deze vervorming

corrigeren, of een valse perspectief te creëren zodat er een indruk van de schaal ontstaat.

U verbreedt het perspectief dooT een hoekgreep naar buiten te slepen. Sleep de hoekgreep

naar binnen vooT een kleiner perspectief.

jÌ,: ll li 
jl.ljarp

Gebruik deze zeer geavanceerde functie om de foto eruit te Iaten zien of hij rond een

driedimensionaal object is gewikkeld.

H-Fñ
: :=i;
L_

y'vtv'

De lrançFormatrte bel+ylren

Blj het transformeren van het perspectief of het veTvormen van een hele foto, is het nuttig

deze met het gereedschap lvlove naar een nieuw, leeg bestand te slepen met een witte

achtergrond en groter dan het origineel.

Heh rasfer
Gebruik hei raster om ervoor te zorgen dat de perspectief van rechte lijnen klopt

(View, Grld). Verander de stijl en grootte ervan in Preferences in het Photoshop-menu.

t#-FTl
l,¿i= '¿¡a -'
Ll! L!_- tr
EE

H

i

il]ì il ilir,l
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LIJaarschuLUrnq

Bedenk dat een digitale afbeelding pixels bevai en dat ingrijpende transformaties waarblj

een seleciie wordt vergroot mogelijk pixels te zien kunnen geven (pixelatie)
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Hel gereedschapspalel

Het gereedschapspalet (Toolbox) bevat veel van de voornaamste gereedschappen om

afbeeldingen te retoucheren, bewerken en uit te snijden, en om selecties te maken,

letters toe te voegen en kleuren te kiezen.

Snetkoppehngen
Klik om een gereedschap te gebruiken op het bijbehorende pictogram (sommige gaan schuil

achter andere; kllk dan op het zwarte driehoekje in de hoek) of gebruik een snelkoppeling
(achter elke beschrijving tussen haakjes). ls er meer dan één gereedschap, druk de

snelkoppelingtoets dan net zo vaak in tot het juiste gereedschap ìs geselecteerd.

lìaurgahegereedschap

t+ lTloue tU)

Zoom (Z)

Gebruik Zoom om de afbeelding snel vergroot of verkleind weer te

geven. Kllk op het juiste pictogram of druk op Ctrl/spatiebalk en'+'

of'-'. Stel het zoompercentage in op de werkbalk Tool 0ptions. De

vergroting vindt plaats vanuit het startpunt.

Hand tH)

0m andere delen van een vergroot weergegeven afbeefding

zichtbaar te maken, kiest u het gereedschap Hand en sleept u de

afbeelding.

f. Egedropper (ll

Gebruik dit gereedschap om een kleur te selecteren in een geopend

bestand of binnen het kleurenbereik van de Color Picker Nu ver-

schijnt de kleur als voorgrondkleur in de Color Picker Druk voor het

selecteren van een achtergrondkleur de Aft-toets in voordat u klikt.

Gebruik dit gereedschap om lagen en selecties te verplaatsen,

ook bij het verplaatsen ndar een ander bestand.

q
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Selechegereedschap

fI'larquee- gereedschap (lTì)

Gebruik Rectangular lVlarquee voor rechthoekige selecties en Elliptical

Marquee voor ovale. Klik in de selectie om deze te verplaatsen, en sleep.

Klik eenmaal op de selectie of erbuiten om deze te verwijderen.

ç, Lasso (L)

Er zijn drie verschillende Lasso-selectlegereedschappen lvaarmee

rond een object wordt getekend. De normale Lasso is het meest

geschikt om mee uit de vrije hand te tekenen. Magnetic volgt

automatisch een omtrek, en Polygonal tekent rechte lìjnen.

t5 lTlag¡c l.Uand tl.U)

Gebruik l'/agic Wand om een gebied met eenzelfde kleur te

selecteren. Klik binnen het gekozen gebied.

/. lTìagrc Setechon (F)

Gebruik dit gereedschap om een selectie van verschiflende kleuren

en texturen te maken (alleen beschikbaar in Elements).

,,8.

tr Tel-rslgereedschaP (T)

Voor het toevoegen van tekst zljn vier gereedschappen beschik-

baar. Horizontal ls voor gewone tekst, terwljl Vertical wordt

gebruikt om letters onder elkaar te zetten. Er zijn ook twee Type

lvlask-gereedschappen, waarmee u een tekstselectie maakt.

Utlsn¡dgereedschaP

4 Crop tC)

Crop is een efficiênt gereedschap om een deel van een afbeelding

te selecteren.0m de uitsnede te veranderen of te roteren, sleept

of draait u de grepen van het selectiekader. Druk op Return of

dubbelklik in het gebied om de uitsnede te maken.

r-.|
ll
L-r,

iE; renseer Þerec.on Lr-rr

l-
Gebruik dit penseel om een vorm te tekenen die een selectie wordt

t zodra de muis of grafische pen worden losgelaten.

ffiserceH)
I Oenruit< Slice om afbeeldingen in delen te snijden voor uploaden

i naar websites.

.{,
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Re[oucheergereedschap

.ri . ,;Red-Ege Remouat tJ]

Gebruik dit gereedschap om rode ogen te

verwijderen, een effect dat kan optreden als er

direct ffltslicht wordt gebruikt en het netvlies

aan de achterkant van het oog

wordt verlicht. Klìk op de pupil om

hem zwart te maken. Stel de pupil-

grootte en de mate van zwartheid

in op de werkbalk Tool 0ptions.

Geef een percentage tussen 50%

en 75% op om te voorkomen dat

de ogen er onnatuurlijk donker of

groot uitzien.

Heatrnç Brush (J)

PenseeI

SpoL

Heatrng (J)

iiii,,ìi L,

l4b,
:

I

Dit is een van de voornaamste retoucheergereedschappen. Net als

met afle penselen kunt u de stijl, grootte en modus instellen op de

werkbalk Tool 0ptions. Het werkt het best bij geisoleerde objecten

binnen een effen of rommelige achtergrond. Selecieer een bronpunt
(meestal een gebied net naast het te verwijderen deel) door de Alt-

toets ingedrukt te houden en één keer te klikken. Beweeg de cursor

þ\

I

-ìÞ\

î

t_

Iffi
i''
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lçti Þ...
f,

þf:!ì*.

d

I

l

l

over het betreffende

deel en klik noqmaals

om het geselecteerde

gebied toe te voegen,

of houd de muisknop

ingedrukt en veeq eToveT-

heen.'Aligned'is niet

standaard op de werkbalk

Tool 0ptions geselecteerd

zodat hetzelfde bronpunt

wordt gesampled tot er

op een nieuw samplepunt

wordt geklikt.

i ;,r" i

I "r.fL ',
Fafrh tJl

Gebruik Patch om geselecteerde gebieden met pixefs uit een ander

deel te repareren. Dit gereedschap is gelijk aan Healing Brush.

,e
ijø¿

i

il i; ,, .etone Slamp t5l
Gebruik het gereedschap Clone Stamp om een deel van een fotoI

rtl
elders ìn dezelfde of een andere foto te klonen. Stel de grootte en de

modus net als bij de Heafing Brushes in op de werkbalk lool 0ptions.

Klik in het te retoucheren gebled terwijl u de Alt-toets ingedrukt

houdt. Laat de toets dan los en ga met het penseel over het gebied

waar u de kloon wilt terugzien. Deze functie is met name geschikt

voor het toevoegen van een nìeuwe textuur aan delen van een

afbeelding, hoewel hier vaak een lagere dekkingsinstelling bij nodig

is. Gebruik dit gereedschap niet te vaak vanuit dezelfde richtìng.

Dit werkt op soortgelijke wijze als de

Heallng Brush, maar is eenvoudiger te

gebruiken. Sleep het penseel over een

kfein gebied dat u wilt retoucheren en

faat de muisknop los. Mits de achter-

grond zich ervoor leent, wordt het te

retoucheren gebied vervangen door

de achtergrondkleur.

t#
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tl li ríl,,,jEraser (E)

Gebruik traser 0m delen van de afbeelding weg te gummen, zodat

de onderliggende laag zichtbaar wordt. Is er maar één laag, dan

wordt de achtergrondkleur zichtbaar Gebruik Background Eraser

om behalve de afbeelding ook de achtergrond weg te gummen, en

Magic Eraser om pixels met dezelfde kleur te verwijderen.

TeHengereedschap

Brush (Bl

Gebruik dit gereedschap om de voorgrondkleur uit de Color Picker

toe te voegen. Stel de vorm, grootte, modus en dichtheid van het

penseel in. De lmpressionist Brush voegt geen kleur toe, maar

verandert de bestaande afbeelding met verschillend gevormde

penseelstreken. Pas het gereedschap met zorg toe, als u het al

wilt gebruikenl

/,
I

lì ,;{È¡t I Pencrt (B)

tt ilrii rl

j

;; ìBtuC Sharpen, Smudge (R)

Met deze drie gereedschappen voegt u het effect alleen toe aan het

gebied waar u met het penseel overheen gaat. Ze zijn standaard

ingesteld op 50%, hoewel dit meestal te veel is. Blurring van delen

kan soms effectief zijn indlen subtiel toegepast. Sharpening kan het

best voor de hele afbeelding worden gebruikt.

il
i'lì il,illìjDodqe Burn, sPonge to)
I

Gebruik Dodge en Burn voor de effecten die in een gewone doka

worden qebruikt om gebieden van een foto selectief lichter en donker-

der te maken (zie blz.84-85). Het is befangrijk aan te geven of het

effect ook geldt voor de Shadows, ll4idtones of Highlights. Gebruik
I Sponge om met het penseel de kleurverzadiging te verhogen of

ve rfagen.

Gebruik dit gereedschap, dat veel lijkt op de Brush, om de voor-

grondkleur uit de Color Picker toe te voegen. De Pencil geeft net

als een potlood scherpe lijnen.

j

ìÌ .l'ti iCotor RePlacemenl (B)
i

Gebruik dit gereedschap om met de voorgrondkleur te schilderen.

(v)h

Vðn deze foto (A) zijn de gele

tonen verhoogd (B). Ldter,

toen de kleuren correct waren,

is de History Brush gebruikt

om de gele, warme toon ôan

de wolken toe te voegen.

I,
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w.

o. Parnl Buclrel (G)

Gebruik de Paint Bucket om een afgebakend gebied met de

voorgrondkleur te vullen. Klik in de selectie of geopende laag.

tr Gradrenl (G)

Gebruik dit om gradatìe toe te voegen, bìjvoorbeeld om een vlakke

lucht naar boven toe donkerder te laten worden (zie blz.78-79).

mFìrt Hrslorg Brush (V)

I OeOruit dit penseel op dezelfde manier als de History Brush om een

l'artistieke' penseelstreekteverkrijgen.
f,$filcotorPrcHer

Stel de voorgrond- en achtergrondkleur in via de Color Picker.

Klik op de kleurvakjes om de kleur te wijzigen. Klik op de twee

kfeine vierkantjes linksonder of druk op de toets D om de

standaardkleuren (zwart en

wit) te herstellen. 0m de

achter- en voorgrondkleur

te verwisselen, klikt u oP de

twee pijltjes rechtsboven

of drukt u op de X oP het

toetsen bord.
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l|$| Uormgereedschappen (U)

] Er zijn verschlllende gereedschappen om vormen mee te maken. Stel

hun kleur in vìa de Color Picker. Gebruik Rectangle voor vierkanten en

Line voor rechte lijnen.

Schermmodl

Gebruik de standaardschermmodus om het gewone canvas weer te

geven. De andere modi geven de afbeelding volledig weer tegen een

grijze of zwarte achtergrond.

lnlernelIlnl¡
Klik op het bovenste pictogram, met het Photoshop-logo, om naar

www.adobe.com te gaan als u online bent.

ÐPen(P)
I CeOruit< de verschillende Pennen om vormen en lijnen te tekenen.

I Combineer ze met de vormgereedschappen voor vormen.

il Ë-



lTlenu Fltlers
De volgende bladzijden gaan in op de populairste en nuttigste filters, die te

vinden zijn in diverse submenu's.

l.UetHe F¡tlers?

Gebruik filters om de afbeelding eT anders te laten uitzien, van licht

bewerkt tot een specifieke schilderstijl. Het is aan te raden de filters

te gebruiken in een kopie van de afbeelding (ga naar File, Save As

om een kopie onder een andere naam op te slaan).

Plug-rns

Plug-ins zijn afzonderlijke programma's die in een programma als

Photoshop kunnen worden gebruikt. Zet ze gewoon in de map Plug

ln. Extra filters, vaak gratis te vinden op internet of in fototijd-

schriften, kunnen ook als plug-ins worden gebruikt.

Fitter Gatterg

Wanneer er een filter is geselecteerd, verschijnt vaak de Filter Gallery. Hierin kunt u het

resultaat vergelijken van verschillende filters, die in zes verschillende mappen zitten:

Artistic, Brush Strokes, Distort, Sketch, Stylize en Texture. De Gallery bevat van elk filter
miniaturen. Klik hierop om het effect op het hoofdvenster toe te passen.

fiFbeetdrngsuensler

Stel de grootte van de afbeelding in aan de hand van het percentage of met + en-, links-

onder aan het venster. ls de afbeelding vergroot, sleep het dan rond met het handje.

Hel Frtler Inslellen

Van elk filter - en bedenk dat er nog andere filters zijn die niet in de Filter Gallery te vinden

zi.jn - kunnen op verschilfende manieren het effect en de sterkte worden gewijzigd.

lTleerdere Ftllers

Rechtsonder in de Galfery ziet u een beschrijving van het gebruikte filter. Schakel het

oogpictogram links ìn of uit om het effect van het filter te tonen of te verbergen. Klik om

een ander filter toe te passen op het kopiepictogram onderaan. Wilt u een filter verwijderen,

selecteer dan de naam en klik op de prullenbak.

Fitler Gatterg

@
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RrlsileHe Frllers
Gebruik deze filters om diverse artistieke

effecten en middelen toe te passen, zoals

schilderen, tekenen, collage en pastels. ln

de Filter Gallery ziet u welke mogelijkheden

u hebt, \^/aaronder...

il :.li Ptaslrc tUrap
Þt

l

[Ualercolor

Gebruik dit filter om de foto er driedimen-

sionaal uit te faten zien en alsof hij in

plastic is verpakt.

Gebruik dit filter om details te vereenvoudigen,

waardoor het effect van waterverf ontstaat.

Dit is heel effectief, maar meestal lijkt het of

er een heel donker kleurenpalet is gebruikt.

Posler Edges

Drg Brush

Gebruik dit fìlter om de basiskleuren van

een afbeelding te verzwakken (zie tip 104)

en details en vormen te voorzien van dikke

zwarte omtrekken, waardoor enigszins het

effect van een kfeurenhoutsnede ontstaat
(zie afbeelding rechts).Gebruik dit filter voor een olie- of acrylverfeffect. Hoewel het er

noq tamelijk scherp uitziet, ìs het effect lichter dan Watercolor.

Probeer voor een grover effect Palette Knlfe of Paint Daubs

(zie afbeelding hieronder).

:" - l
t

,Ì:: iculoul
Gebruik Cutout om foto's eruìt te laten

zien als colfages. Pas voor een heel

abstract resultaat de Edge Simpficity en

Edge Fidelity aan. Wi.izig het contrast en

de kleurverzadiging voor verschillende

effecten (zie afbeelding rechts).

Ðt
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Crosshalch

PenseelslreHen
Net ats sommige artistieke filters
geeft Brush Strokes de indruk van

verschillende penselen die door

schilders worden gebruikt voor

uiteenlopende graf ische effecten.

Gebruik Crosshatching, een techniek gebruikt door schilders en

tekenaars, om structuur te creëren. Zij schìlderen tweemaal over

hetzelfde gebied, maar dan de andere kant op. Dit filter kan heel

effectief worden gebruikt bij zwart-witaf beeldingen.

Fìccenled edges
ffiDarlr SlroHes

Gebruik dit filter om een variabele rand toe te passen rond een

afbeeldingsdetail. Afhankelijk van de instelfing van Edge Width

kan deze variëren van kleur (zie afbeelding hieronder).

Gebruik dit filter om donkere gebieden van een afbeelding te

accentueren met zwarte potloodachtige streken en lichtere
gebieden met witte. De intensiteit van deze tinten en het evenwicht

is variabel. Afbeeldingen zien er soms beter uit als ze achteraf

worden verscherpt.

.; ;. r. ffilnH Oulhnes Sumr-e

Gebruik dit filter om de foto eruit te laten zien of er met een

donkere en lichte pen heel precies rond de detailranden is getekend,

waarbij de middentonen zijn verzachi (zie onderstaande afbeelding).

Dit filter zorgt voor het effect van een

nat Japans inktpenseel op absorberend

rijstpapier. Het lijkt op Dark Strokes en Ink

0utlines, maar heeft een zachter effect.

flngted S[rokes
Gebruik dit filter voor het effect van harde penseelstreken. U kunt

de richting, streeklengte en scherpte instellen. Ter afwisseling loopt

een kfein aantal streken de andere kant uit.
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UeruormtngFttlers

Deze worden gebruikt voor grotere wijzigìngen aan

een afbeelding.

trI

ls Pinch. Gebruik het om de afbeelding

(of selectie) rond een centraal punt in het kader te draaien.

ßolse-rlllers
ter Add noise voor een korreliq

tl
;' li " i.l' i1l Ptnch
lt'

Gebruik dit filter om afbeeldingen samen te

drukken of op te blazen.

i

patroon. Subtiel toegepast, is dit nuttig om

digitale afbeefdingen minder zuiver en scherp

te maken, of om ze er korrelig te laten uitzien.

Vlnk l\4onochromatic aan om ongewenste

kleurvlekjes te voorkomen. Het filtermenu

Texture heeft ook een filter
Grain, dat verschillende

interessante korrelsti.llen en

korrelruis bevat. Het heeft

echter geen optie lVlono-

chromatic, waardoor de

korrel er te kleurig uitziet.

Texture is wef zeer effectief

voor afbeeldingen die naar

Grayscale zijn omgezet, die

later weer kunnen worden

teruggezet naar RGB.

:
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Shleerrttlers
Met Stylize zijn meer overdreven effecten

mogef ijk.

Sotarrae

Dit filter bootst de dokatechniek solarisatie

na 0m een afbeefding gedeeltelijk om te

keren. Dit werd gedaan door een negatief of

afdruk tijdens het ontwikkelen opnieuw te

belichten. Gewoonlijk is dit filter effectiever

bij zwart-witfoto's.

0orspronkelüke foto Solarize Detäil

Find Edges

Gebruik dit filter om uw foto om te zetten in een heel overdreven

lljnafbeelding. Vaak kan de foto het best eerst naar zwart-wit

worden geconverteerd. Gebruik het filter Glowlng [dges, hoewel

dit de foto in negatief zet. Dlt kan echter eenvoudig worden

omgedraaid door Ctrl/Command I in te drukken.

#

ilE

0orspronkelijke foto Find Edges Glowinq Edqes
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Schelsrltlers
De filters in het menu Sketch hebben het effect

van handgemaakte kunst of van heel primaire

reproductietechnieken. Ze zi.ln voornamelijk

zwart-wit en de kleuren kunnen worden ingesteld

via de Color Picker (zie tip 178).

Charcoal

Gebruik dlt filter voor grove donkere schetsen. Chalk & Charcoaf geeft een fijner resultaat,

met het effect van houtskool voor de schaduwen en kalk voor de lichtaccenten. Het lijkt of

er is getekend op papier met grijs als middentoon.

Pholocopg
0oit leverden kopieermachines heel slechte

kopieën van foto's. Gebruik dit fìlter om uw

foto er te laten uitzien als een exemplaar

uit een goedkope nieuwsbrief. Verhoog voor

een heel sterk grafisch effect zowel Details

als Darkness.

n^
FJñT¡| Graphrc Pen
Y

Sommige illustratoren voeqen met een heel fijne grafische pen

details toe aan een tekening. Gebruik dit filter voor dit effect.

U hebt de keus uit vier richtingen voor lijn, lìjnrichting en -lengte

en dichtheidsbalans. Kies voor een zachter potloodachtig effect

een grijs voor de voorgrondkleur.

HatFlone Pallern
Gebruik dit filter om de indruk te wekken van een halftoonraster

door een foto om te zetten in een reeks piepkleine punten voor

fotomechanische reproductie. Vergroot voor een interessant

poparteffect het scherm in zwart-wit en voeg blokkleuren toe.

U dient de foto te verscherpen.

Slamp
Gebruik dit filter om de afbeelding eruit te laten zien als een

rubberen stempel. Beperk de details voor een krachtig grafisch

effect tot een minimum.

Conlé Cragon

l\4et dit filter lijkt het alsof de afbeelding met waskrijt getekend is.

Als ondergrond kunt u grof gestructureerde materialen kiezen, zoals

baksteen, zandsteen en canvas, maar papier is helaas geen optie.

u kunt de voor-en achtergrondkleur, het reliëf en de schaal van de

structuur instellen, evenals de richting van waaruit het licht op het

oppervlak valt.



UerscherptngsFttlers
Deze fÌlters worden gebruikt om de afbeelding scherper te doen lijken.

Sharpen en Sharpen more
Het is mogelijk om foto's er scherper te laten uitzien door het randcontrast te verhogen. Experimenteer met de filters
Sharpen en Sharpen More, maar houd maat, want anders kunnen de randen een gloed krijgen.

-. UGharoÏasL. .

Cancel

d Prev¡ew

E 50%

n.ount' fìã-lø
Ël

Ð
Unsharp lTìasH

Geen van de Sharpen-filters kan een onscherpe foto redden, maar wel kunnen sommige enigszins zachte foto's
beter doen uitkomen. Dit is vaak het geval met gescande afbeeldingen. Wilt u meer controle hebben, gebruik

dan (met mate) Unsharp Mask. U kunt de mate van scherpte, de straal en de drempelwaarde instellen.

Radius; liT_l p¡x"ls

Threshold: liã--l l"u.lt

æ

Rmounl
Bij het 'verscherpen' wordt het pixelcontrast vergroot met de

schuifbalk Amount. Doorgaans is een waarde van 1000/0 of

meer nodig.

Radrus

De straalinstelling heeft te maken met het aantal pixels rond het

te verscherpen randqebied. ten lagere instelling verscherpt alleen

randpixels, terwijl een hoger getal een breder gebied scherper

maakt.

Threshotd
Deze drempelwaarde bepaalt hoeveel ruimte er moet zitten tussen

pixelgebieden om te worden beschouwd als afzonderlijke te
verscherpen gebieden.

2]3



UeruagrngFrllers
Het is waarschijnlijk niet moeili.lk om de 'Blur'-filters te begrijpen, want onbedoelde

vervaging kent iedereen die fotografeert. Deze fifters maken de foto minder scherp,

waardoor verschillende effecten worden bereikt.

Ruerage
Filter om alle niveaus van tonaliteit en kleur in een foto ìn een gemiddelde effen

kleur om te zetten. Eigenlìjk is Average geen vervagingfilter.

Btur en Blur lTlore

Gebruik deze filters om een foto te vervagen. Gebruik ze steeds opnieuw vooT meer

vervaging. Er zijn echter nog andere, misschien nuttigel filters. Lagen gebrurken

Vervagingen kunnen heel effectief zijn als ze worden gecombineerd in lagen (zie blz.64-69)

met een scherpe versie van dezelfde foto. Deze lagen kunnen worden samengevoegd om

het effect te verkleinen, of de indruk geven van scherptediepte door selecties te maken

op een scherpe bovenlaag en vervolgens delen daarvan te verwijderen.

ffismarlBtur
Gebruik Smart Blur om

pixels met eenzelfde toon

te vervagen maar aan de

randen een bepaalde mate

van scherpte te behouden.

Dit filter biedt meer

precisie.

l:
tr

I
i
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Gauss¡an Btur Lf --

Dit meest gangbare

vervag i ngfi lter

vervaagt de foto

afhankelijk van de

Radì usinstel li ng.

-f*

lTlohon en Radrat Btur

Gebruik deze filters voor een vervaging die beweging suggereert; lt4otion om vanuit alle

hoeken de indruk van snelheid te wekken, Radial voor een draaiend of zoomend effect.

Lens Flare
Gebruik dit filter in het submenu Render voor fotografische

onvolkomenheden. tr worden lichtvlekken mee gesimuleerd,

waarvan u zelf de stijl en de helderheid kunt instellen.

L
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LenscorrecheFlller
Dit is een van de nuttigste filters in Photoshop, dat wordt gebrulkt om

veelvoorkomende lensvervormingsproblemen mee te corrigeren.

Lens Drslorhon

Veel lenzen, vooral zoomlenzen op goedkopere digitale camera's, veTVoTmen de foto vaak

enigszins. Dit kan een holvormlge lensvervormìng zljn, of kleurkanalen kunnen Iichtelijk

fout worden uitgelijnd, waardoor er rafelige randen ontstaan. Het geopende fllter toont de

volledige foto met daaroverheen een optioneel raster en opdrachten aan de rechterzijde.

n
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i,':I j Rolale

Ga voordat u de vervorming verwijdert na of de foto goed recht is. Een klein

gereedschapspalet links bevat Rotate Canvas. Kfik in het vak, teken een rechte

lijn (horizontaal of verticaal) op een vlak en laat de muisknop fos.

Schuif het pijltje op deze eenvoudìge schuifbafk naar rechts om

de effecten van een holvormige vervorming te corrigeren, of naar

links bij bolvormige vervorming. U hoeft slechts weinig aan te

passen om verschif te zien. Nadat de vervorming is gecorrigeerd,

heeft de foto ronde hoeken. Deze moeten worden bijgesneden.

l

i,'1, 
; jliRemoue Dslorhon

il
tj j-,riChromahc fiberraflon

L -,.'

Wanneer een lens niet alle kleurkanalen scherp weergeeft, kan er

tussen tegenovergestelde kfeuren een gekleurde franje te zien

zijn. Gebruik de twee schuifbalken om de verschillen te corrigeren

tussen rood en de tegenovergestelde kleur daarvan, cyaan, of

blauw en geel. N4eestal volstaat een kleìne correctie.
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Gebruik dit nìeuwe en handige filter om wijziglngen aan te brengenWanneer een lens van slechte kwaliteit

zorgt voor vignetterlng van een foto

(donker langs de randen), gebruik dan

Vignette. Gebruik dit filter ook om een

vigneteffect toe te voegen of het oog

naar het midden van de foto te trekken.

PerspecheF

ulJ?tqen

Hoewel dit technisch geen lensfout is om

dat het wordt veroorzaakt door de hoek

van de camera, kunt u de perspectief

van zowel de horizontale als de verticale

as veTanderen met het filter Lens

Correction. Denk aan scheef gefotogra-

feerde gebouwen. Dit filter ls gelijk aan

Transform, maar sneller te gebruiken.

a

ln een geselecteerd gebied, terwl.ll de perspectlef van de selectie
behouden blilft. Dit is nuttig om iets toe te voegen aan vlakken die

onder een hoek worden bekeken. Een gebied, de Editìng plane, wordt

eerst ìngedeeld, en vervolgens worden de hoekgrepen verplaatst

om het vlak te vergroten. Van alle kopieer-, plak- of kloonbewer-

kingen binnen dit gebied blijft de perspectief behouden. ì
lk besfoot d¿t bedrog de eniqe mônier w¿s om min foto's in djt grote museum te

H
.l

krùgent

I

i;.1'|: låi$ Foto's lmporleren ln Uan¡Ehlng Potnh

Eerst moet een selectie uit een andere foto op het klembord worden gezet (kies Edit, Copy of druk op Ctrl/Command C).

Dan kan deze op de Editìng Plane worden geplakt (Ctrl/Command V). Nu krljgt de selectie de juiste perspectlef. Ze moet

echter dezelfde resolutie hebben en het liefst al een tamelijk platte perspectief.

Vanishing Po¡nt

rg s* Eds, Gdsre: æo lij
seÌe¿ dilñôr€ ¿trd dzc dânes.- -

(" OK

Met het filter
Van¡shing Point

kon ik m¡jn eiqen

foto's in de Iijsten

importeren, die het

juiste perspectiel

kregen toen ik de

tditing Plane

binnenging.

I Cancel

it
i'; r¡' r¡r r1 

|

¡il ir lr :)ì Porlreluer-
uormrnqen
corflqeren

Gebruìk het filter Lens Correction om

portretten te corrigeren die met een

groothoeklens van te kleine afstand zijn

genomen. De perspectiefbesturings-

elementen kunnen ook worden gebruikt

om de randen en de hoek van een foto

met opzet te vervormen.

:i ti 33.996 : I
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Sl¡ten en eFFecfen

Photoshop Elements heeft een paar extra effecten in het menu rechts

van de werkruimte. Met sommige kunt u structuren toevoegen of

tekst verfraaien, terwijl andere randen toevoegen of zorgen voor

heef overdreven effecten.

tn wat randen...

Pho[o Corners
Gebruik deze optie voor een fotoalbumeffect.

Ð
Blpaard

Gebruik dit effect voor een sneeuwtafereel (kerstkaarten). Andere

effecten zijn Lizard Skin en Marbled Glass.

Ort Paslet

Gebruik dit effect om de tonen van de foto te verzachten, behalve

voor de randdetails, die een donkere, houtskoolachtige uitstraling
krijgen. Dit is een van de minst extreme effecten van Elements.

NRecessed Frame

Nadat een selectie is gemaakt, gebruikt u dit

effect om delen van een afbeelding eruit te

laten springen.

Spaller Frarne

Gebrulk deze optìe voor het effect van een

handmatige randbewerking.

Foreground Color Frame

Er zijn verschillende 'echte' randen die kunnen worden toegevoegd

met gesimuleerde belichting, zoafs Wood, lvletal en, in dit geval, het

Foreground Color Frame. De exacte kleur wordt bepaald door de

keuze voor de voorgrondkleur in de Color Picker.

'*
Cr
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Lagen
Een van de belangri.lkste voorzieningen van Photoshop (en Elements) is de mogelijkheìd met

lagen te werken. Verschillende delen van een afbeelding kunnen onafhankelijk van elkaar op

afzonderlìjke lagen worden bewerkt via het palet of het menu Layers.

Patel Lagers
ln dit palet worden lagen beheerd. Van de geopende foto verschijnt een klein pictogram,

de Background Layer Hier kunnen nieuwe of gekopieerde lagen aan worden toegevoegd.

De actieve laag is blauw gemarkeerd. Klik op het relevante pictogram of de naam om naar

een andere laag te gaan.

iJ$
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ARM copy 2

Levels 1

Color Balance 1

ls
is

DIFFUSED

U

i ø.iiÉl I --t I Ø.ll sl i l.-:r

Van deze foto ls een kopielaag gemaakt en daarop is een 'noìse filtel toegepast

voor een structuureffect. Er zijn d¡verse 0plossingsmod¡ gebruikt (zie tip 246)

voor verschillende overvloe¡-effecten, (Foto d0or Huw Walters)

Wtli!ã:N¡;-æ

FmffiÞffiÆ Lagen Hoprëren en uerur¡deren
Fffaq.ffiäf

Het is aan te raden de achtergrondlaag te kopiëren en het oorspronkelijke onbewerkt te

laten. Sleep een laag naar het kopieerpictogram om hem te kopiëren. Bent u niet tevreden,

sleep de gekopieerde laag dan naar de prullenbak en maak een nieuw duplicaat.



[ìreuule laag

Het kopiepictogram kan ook worden gebruikt om een lege laag te maken, die handig is om

andere foto's te importeren of tekst toe te voegen. Klik één keer op het pictogram om een

nieuwe laag te maken.

Lagen een naam geuen

Naarmate er meer lagen worden toegevoegd, vooral als het om gekopieerde lagen gaat,

is het aan te raden elk ervan een naam te geven, zodat u ze gemakkelijk uit elkaar kunt

houden. Klik tweemaal op de laagnaam en typ dan de naam.

ñanpassrngslagen

Aanpassingslagen zijn nog een methode om enkele van de voornaamste besturings-

elementen voor contrast en kleur te gebruiken, zoals Levels en Color Balance.

Veranderingen worden niet direct op de foto toegepast, maar een aanpassingslaag

kan op elk moment worden geselecteerd, gewijzigd, of verwijderd. Zorg

bij het openen van een aanpassingslaag dat de correcte laag actief en

gemarkeerd is. Klik op het pictogram Adjustment Layer bovenaan, of

selecteer het juiste besturingselement in het submenu New Adjustment

Layer in het menu Layer.

frupuuuaagY
I Een opvullaag (Fill Layer) is hetzelfde als een aanpassingslaag maar vult de foto op met

I Oen tint, een verlooptint of een patroon. Vervolgens kunt u de laag laten opgaan in de

I geopende laag om het effect te verminderen.

Lagen uerbergen
Elke laag in het palet Layers bevat een pictogram van een oog, dat aangeeft of de laag

zichtbaar is (hoewel een zichtbare laag ook door een andeTe laag kan worden bedekt).

Klik op het pictogram om de laag te verbergen of weer zichtbaar te maken.

De laaguolgorde LUU?¡gen

Elke nieuwe laag verschijnt boven op de andere lagen.0m de volgorde te wi.izigen, sleept

u een laaq naar de gewenste plaats in het palet Layers.

Lagen
uergrendeten

0m te voorkomen dai u onbedoeld

wijzigingen aanbrengt, klikt u op het

pictogram Lock. Klik er nogmaafs op om

de vergrendeling op te heffen, zodat er

wijzigingen kunnen worden aangebracht

of de laag kan worden verwijderd.

opacity:lìõ@I
Layers

ro.nlÜ_-I¡rlSTõl ¡¡rr,liõõñI

T
Levels

0

ARM copy 2

Color Balance 1

DIFFUSED

ARM

Background

tnput Levels: lU- ¡.tql Ffs-l Cancel

I Auto

f I /

RGB

Load..

Save.
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outputLevels: lL lllsl I

f] Preview

Channel:
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Lagen combrneren

0mdat lagen op elkaar worden gestapeld, kunnen we verschiflende overgangsmodi

(Blending) gebruiken 0m ze samen te voegen. In de standaardmodus (Normal)

verbergt de bovenste laag de laag eronder. Door het niveau van de schuifbalk

0pacity te verkleinen, begint de laag onder de actieve Iaag door te schijnen. 0p

deze manier kan een bepaald effect of een filter van de gekopieerde laag worden

verzacht door de oorspronkelijke laag om het effect te verfijnen. tr is een lijst met

meer dan twintig verschillende modì, waaronder Darken, Lighten, Multiply en

0verlay.

Darken Lighten
Gebieden in de bovenste laag die lichter zijn Dit is het tegenovergestelde van de modus

dan hetzelfde gebied in de laag eronder tonen Darken. Donkerder gebieden in de bovenste

de donkerder tonen van de onderste laag. laag laten de laag eronder zien.

EÐGrolere bestanden

] Hoewel het mogelijk is om in één foto honderden lagen te maken, vergroot elke nieuwe

] laaq het bestand en gebruikt meer RAlt4. Het menu Layers bevat drie methoden om lagen

permanent samen te voeqen. Hiermee bespaart u RAI\4.

]. Ftallen lmage

Gebruik deze functie om alle lagen samen te voegen, zodat er één overblijft, die de nieuwe

achtergrondlaag wordt. Verborgen lagen worden verwijderd.

Multiply
Deze modus toont twee foto's op elkaar

bij 100% 0pacity. Beide zijn zichtbaal

maar ze lijken donkerder. De bovenste laag

behoudt zijn doorzichtigheid, zodat de laag

eronder nog te zien is. Dit is handig om

zwart-witafbeeldingen te combineren met

kleurenfoto's, omdat van de onderste foto

alleen het zwart te zien is.

Overlay
Deze modus voegt de bovenste en onderste

laag samen, maar behoudt de lichtaccenten

en de schaduwen van de onderste laag.



DenHen rn lagen

Het werken met lagen wordt intuitief; de meeste foto's worden beter na verandering in

duplicaat-, kopie- of aanpassingslagen in plaats van in de oorspronkelijke achtergrondlaag.

Hoe meer u lagen gebruikt, hoe meer u leert over fotobewerking.

þ4^
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V00r deze åfbeelding met såmengevoegde lagen werd een kopielaag gebruikt

met houtskooleffect. D¡t zorgt voü een zachter resultaat. (Foto Huw Walters)

onacltv:@f,

Seleches rrnporleren
Met het gereedschap Move sleept u een selectie van een foto naar een andere

foto. De selectie verschijnt dan als een nieuwe laag. U kunt ook de snelkoppelingen

uit menu Select gebruiken om selecties van een foto naar een andere te kopiëren,

knippen of plakken (Ctrl/Command X, C of V).

TeHsllagen

Bij gebruik van het gereedschap Text worden er nieuwe lagen geopend. Afzonderlijke

stukken tekst worden gecreêerd als afzonderlijke samenvoegbare lagen. Teksteffecten

kunnen ook worden toegevoegd vanuit Styles and Effects (zie blz.90-92).

[UerHen lussen lagen

Als lagen in elkaar overgaan, kan het aan te raden zijn delen van de bovenste laag te verwijde-

ren zodat de laag eronder zichtbaar wordt. Dit kan worden gedaan met een penseel dat inge-

steld is op wissen. Hele gebieden kunnen worden qeselecteerd en dan met Ctrl/Command X

worden uitgeknipt. Plaats een helder gemaakte kopielaag onder een normale laag. Veeg dan

met een zacht penseel op cuca250/o 0pacity de donkerder delen op de bovenste laag weg

om de lichtere eronder te onthullen.

Ð2. ñìerse Dou;n

I Opti. or de actieve laag met de laag eronder samen te voegen.

EËär. rerse vreore
l-
I Functie om afle open lagen samen te voegen. Verborgen lagen blijven intact.

Ð

lôyert

opâ.¡qÂ

Laçen uan andere
Folo's rmporleren

lockl

15

lã

lã

A

Bij gelijke resolutie kunt u met Duplicate Layer een actieve laag van een andere foto

exporteren. De Destination wordt weergegeven als zijnde dezelfde foto, hoewel het

menu Document ook andere geopende foto's kan bevatten. Druk op 0K om de faag te

kopiëren en over te zetten.

De koele kleur van de heuvel op de oorspronkel¡jke foto (A)

bev¡el me, maar de groene achtergrond niet. Het rood werd

verstefkt 0p een kopielaag en vervolgens werden deze twee
met Darken samengevoegd om de schdduwtonen van de

bovenste laåq te behouden. (Foto door Huw Wôlters)

253
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Lagen Hoppeten

Worden er meerdere lagen geselecteerd (door Command/Ctrl ingedrukt te houden en

op de lagen te klikken), dan kunnen deze worden samengevoegd door op het pictogram

Link te klikken. Alle transformaties of knip-en-plakbewerkingen worden nu op alle lagen

toegepast.0m ze te ontkoppelen, selecteert u een of alle lagen en klikt u nogmaals op

het pictogram Link.

LaagmasHers

LaagmasHers

Met laagmdskers (niet in Elements) kunt u afzonderlijke delen van lagen verbergen

om de laag eronder zichtbaar te maken.0mdat dit gebeurt met een masker, blijft de

oorspronkeli.lke laag behouden. Hierdoor kunnen fouten simpel worden hersteld.

Een selecile uoor hel masHer maHen

0m een selectie vooT een

masker te maken, maakt u

eerst een grove selectie rond

het betreffende gebied. Het

hoeft nu nog niet zo precies

te zijn want dat gebeurt later,

tijdens het bewerken van het

masker Bedenk als u de

selectie maakt dat het gebied

erbinnen wordl behouden.

Deze selectie kan worden

omqekeerd door lnverse in

het menu Select te kiezen.

Hel masHer maken

Wanneer de selectie is voltooid, klikt u op het pictogram Mask in het palet Layers.

Nu wordt het masker gemaakt. Alles buiten de selectie verdwljnt en de laag

eronder wordt zichtbaar. Rechts van het pictogram Layer in het palet ziet u nog

een pictogram, dat een zwart-witweergave van het masker toont.

De achtergrondlôðg met Motion Blur

fÌñ:1cil r-P"il*--rc
'ruomal , FII oP*tr:jroov"$

b.k,iAl¿ltl_Òi rirr'Lmø$

io Bôckground <-.

a Ba(kground copy 2

io Eaakground 6

De theremin, hier bespeeld

door Lydid Kavina, ¡s een

opmerkel¡jk elektronisch

instrument, dôt n¡et wordt

bespeeld met aanrakingen

maar door de hðnden ¡n de

buurt van twee elektrische

antennes te bewegen.

0m de beweging van de

theremìn¡st te benadruk'

ken, is er een kopiela¿g

qemaakt en een Motion

Blür toegepast. Vervolgens

is er een laagmasker

gebru¡kt om de figuur

scherp te houden en deze

¡n de vervaagde achter
grond te laten overgaôn.

De resotuile behouden

Een te importeren laag moet dezelfde resolutìe hebben als de andere lagen. Het maakt

niet uit of het bestand kleiner is, of dat er slechts een deel van een foto is gebruikt met

een masker toegepast op de rest.
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Hel mas-
Her aan-
passen

lvlet de penselen brengt u wijzi-
gingen aan in het masker. Klik op

de relevante laag en dan op het pictogram lVask om dit actief te maken.

Zet de Color Picker (in het gereedschapspalet) op zwart-wit en het penseel

op de modus Normal, met 10070 0pacity en Flow. De grootte en stijl van het

penseel hangen af van uw wensen. Zwart voegt delen toe, wit verwijdert ze.

Percenlage en Floul aanpassen

0m een masker te veranderen, stelt u het penseel in op volledige Opacity en Flow. Het is

echter mogelijk, zoals bij het toevoegen van een masker aan bewegende objecten, dat

een lagere penseelinstelling slechts voor een lichte deklaag zorgt.

Uertopen gebrullren

Als u twee lagen van een masker vloeiend in elkaar wilt laten overlopen, gebruikt u een

verloop in plaats van een selectie.Open een nieuw, leeg laagmasker en pas het gereed-

schap Gradient erop toe (nogmaals, met de kleuren ingesteld op zwart en wit).

Eên taag maHen

Zorg er bij het werken aan verschillende lagen voor dat alle lagen ìntact blijven. SIaat u

tijdelijk op, bewaar dan als Photoshop-document. Kies vervolgens Flatten lmage.

De maskerand werd met een zâcht penseel bewerkt voor een vloe¡ende overgdng tussen figuur en achtergrond.

RubUtrlh

0m snel het verschil te zien

tussen lagen met en zonder

masker, voegt u een RubVlith

aan het masker toe. Houd de

Shift- en Alt-toets ingedrukt en

klik ìn de geopende laag op het

pictogram Mask (nogmaals

klikken verwijdert de Rubylith).

Hiermee krijgt het masker-

gebied een rode transparante

deklaag zodat wijziginqen met

het penseel sneller zijn te zien.

Dubbelklik op het masker en

wijzig de opties om kleur en

effectsterkte aan te passen.

De Rubylith'kleur is veranderd in gr0en z0dat hij afsteekt tegen het rood en

blduw.

Seteches en penselen

Dit is nog een taak waarbij een grafisch tablet waardevol is. U kunt er veel beter randen

mee in elkaar laten overvloeien.



Fìciles en balchuerulerHrng

Fìcl¡es

Veel handelingen in Photoshop, zoals het veranderen van een bestandsgrootte, moeten

vaak worden herhaald. Een actie is een methode om zo'n procedure vast te leggen, zodat

die vervolgens, wônneer nodiq, snel kan woiden herhaald.

Een ache

uaslleggen
en aFspeten

Het palet Actions (Windows-menu) bevat

diverse kant-en-klare acties. Klik op het

pictogram Create New Action onder aan het

palet om een nieuwe actie te maken. Geef een

naam op (in dit geval 'small inverse stroke') en

klik op Record. Breng wijzingen aan het bestand

aan en kies Stop. 0m een actie op andere foto's

uit te voeren, markeert u deze en kiest u Play.

@

@
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De ache opstêan als Hopre

Kies bij het maken van een actie Save As als u een nieuw bestand wilt en het oorspronkelijke

wilt behouden. Verander niet de bestandsnaam maar vink het vakje As a Copy aan als

daarom wordt gevraagd. Doet u dat niet, dan wordt de handeling van het opslaan onder een

bepaalde naam deel van de actie en zouden bestanden waarop de actie wordt toegepast

onder dezelfde naam worden opgesfagen.

Fillers als actres

Het toepassen van filters, die worden opgeslagen als acties, is heel handig. Wordt er vaak

een bepaalde mate van verscherping of vervaging qebruikt, maak daar dan een actie van.

Het toepassen van dit effect kost nu slechts een fractie van de tijd.

Fìciles een naam geuen

Denk eraan om acties een naam te geven die u begrijpt als u ze ziet. Hebt u bijvoorbeeld

Gaussian Noise gebruikt voor een foto van een hond, dan zegt'Noise'meer dan'Hond'.

Act¡ons

r
Trr
I

I

r
r

r
Ir
T

lnverse

> Stroke

> cS6colbal

V grab up

Þ <86 color

> C86 conbr¡ grab

Þ b¡g blur

> sl¡ght blur

> lmageSize

> black l¡ne

Þ lmageslze

> sharpe¡ grab

> open tool frâme

V lnverse sêlection

Ed¡t I

Close

Close All
Save

Save As.. .

Save for Web.

Revert

Workgroup
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âtw
TAÊW

å8s

ô*s
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New...
Open...
Browse...
Open Recent

Place...

lmport
Export

Condit¡onal Mode Change.
Contact Sheet 11...

Fit lmage...
Multi-Page PDF to PSD...
Picture Package,..
Web Photo Gallery...

Create Droplet.

Page Setup... ôet P

Print with Preview 8€P

Print... \¡tP
Print One Copy TôåtP

Þ

File lnfo..

Jump To

7Ø 71

lil';li



EE BalchuerulerHrng

Acties kunnen op veel foto's tegelijk worden toegepast. Dit wordt batchverwerking genoemd,

en wordt geactiveerd via het submenu Automate in het menu File. Kies de te wijzigen

bestanden in het vak Source, geef een doelmap op en klik op 0K. De volledige map wordt nu

snel verwerkt en er worden nieuwe bestanden gemaakt.Ook hier moet Save As deel van de

actie zijn geweest (zie tip 269).

Batch

Default Act¡ons.atn
ær

Set:

Actíon:

Source:

Pics l: canon images: briantv:

I Override Action "Open" Commands

I lnclude All Subfolders

f] Suppress Color Profile Warnings

Destination:

S Override Action: Save As: Commands
File Nam

Example: MyFile.gif

Document Name extension +

+

ã
Compatibility: tw¡ndotivs Ú ru.. oS g Ü unix

Errors:

Cancel
small inverse stroke

Folder

Choose...

Folder

Choose,

For Errors

BalchueruJerHrng:

HteunnslelU ngen onder-

druHHen en opslaan

Bij het openen van een foto kan een venster verschijnen dat

vraagt of de foto geopend moet worden in de working Color Profile.

Omdat de opties afzonderlijk moeten worden aangevinkt, wordt de

verwerking vertraagd. Vink om dit te voorkomen Suppress Color

Profile Warnings in het vak Source aan.

N

dß

tß

lljanneer Saue fls deel

rs uan een acrte

Wanneer een deel van de actie het maken van kopieën met Save As

betreft en er geen bestandsnaam wordt gegeven, vink dan 0verride

Action Save As Commands in het vak Destination aan.

lUanneer Saue Fìs geen

deel rs uan de ache

Wanneer Save As niet wordt gebruikt afs deel van de actie, vink

dan niet 0verride Action Save As Commands aan. Nieuwe kopieën

worden nu nog altijd in de doelmap geplaatst.

Rfll.U-ueruer¡+ng
U kunt het best geen Batch gebruiken bij RAW-verwerking maar een

daarvoor bestemde RAW-processor Adobe Bridge (zie bfz. 118-119)

bevat er een die batchconversies aankan.



Phofoshop-proJeclen
PfO.¡gC[en ln dit deelvan het boek gaan we uitgebreid in op veelfuncties en toepassinqen van Photoshop.

Aan de hand van twaalf verschillende projecten tonen we stapsgewijs de veelzijdigheid van het proqramma.
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Hel penseel gebrulken

Gebruik het penseel op de volgende manier (bij voorkeur met een

tekentablet): beweeg over het gebied dat u wilt aanpassen zonder

te lang op een bepaald punt te blijven stilstaan.

@Uoorbeetd I
Deze foto is gemaakt in de Schotse Hooglanden op een koude, natte dag. De lucht ziet er te

ficht uìt, waardoor het stormachtìge wordt afgezwakt en de voorgrond te dominant wordt.

Door Burn toe te passen op de lucht (iets nadrukkeli.lker bij de hoeken) en Dodge in mindere

mate op de bergen, kri.lgt u een betere balans tussen licht en donker.

Pro.¡ecl I' Dodge en Burn

îÐ

Fø

Dodgrng en burnrng

Veel gereedschappen van Photoshop zijn geTnspireerd op

traditionele fotografietechnieken en dit gefdt z'eker voor Dodge en

Burn. Dit zijn methoden om delen van een foto lichter of donkerder

te maken. Bij dodginq (legenhouden) wordt een deel van het

fotopapier afgeschermd tijdens het belichten (met de hand of een

hulpstuk), zodat er minder licht op vali en het witter blijtl. Burninq

(doordrukken) is het tegenovergestelde; delen van het papìer

worden blootgesteld aan meer licht om ze zwarter te maken.

:

De gereedschappen

Dodge en Burn

Deze bevinden zich in de Toolbox en worden als penselen gebruikt.

U kunt drie tintniveaus aanpassen: Highfìghts, lr/idtones en Shadows.

Anders dan in de doka, kunt u in Photoshop Dodge of Burn toepas-

sen op delen van de foto zonder de andere tinten te beTnvloeden.

Doorgaans wordt een zeer zacht penseel gebruikt.

L¡chl-donHerbalans

Dodge en Burn worden gebruikt voor opvallende effecten of om de

licht-donkerbalans van een foto te herstellen. Als een deel van de

foto opvallend Iìcht is, zeker als dit geen befangrijk deel is, kan het

gunstig zijn als dit na burning minder in het oog springt.

Exposure-percenhage

Voer een percentage in voor Exposure ìn de werkbalk Options, om

te bepalen hoe effectief dodging en burning is. Hoewef u tot 100%

kunt gaan, zal50/o of minder in de meeste gevallen voldoende zijn.
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: De uOOrqrOnd ln

balans brengen
,":1i,',1'', Uoorbeetd 2
0p deze bij ongunstìg licht genomen foto

lijkt de hond onderbelicht. li4et voorzichtig

dodgen komen de schaduwen beter uit en

worden meer details zichtbaar. De ogen zijn

afzonderlijk met Dodge bewerkt met klein
pe nseel.

Hef l-{ader benadruHl¡en
0p de randen van het kader is vervolgens Burn toeqepast. Dit zorqt v00r een

vervaagd beeld rond de hond, waardoor die meer afsteekt tegen het pad.

€en alte{-nåfteue mehhode

In pfaats van Dodge en Burn te gebruiken, kunt u een lichtere of donkerder kopie maken en

plaatsen op een laag onder de bovenste laag. Kles een penseel en stel dìt in op wissen (met

een lage Opacity). Veeg delen van de bovenlaag weg om het donkerder of lichtere beeld

eronder zichtbaar te maken.0p dìe manier kan zowel het contrast worden gewijzigd (van

de laag met de kopie) als de tint (zie tip 314).

i:

Ter compensatie is daarna Burn toegepast op

de voorqrond, zodat die beter aansloot op de

luchttinten. De zee en het stroompje zijn bewerkt

met Dodge om ze meer te laten opvallen.

I

lr

tJ
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Prolecf 2: Íaflden

Randen loeuoegen
Photoshop biedt verschìllende methoden om randen aan uw foto toe te voegen. Enkele

daarvan zijn heel eenvoudig te gebrulken, terwijl andere wat meer werk vergen. Als u

dezelfde rand later op een andere foto wilt toepassen, kunt u de rand mìsschien opslaan

als Action (zie tip 267) voor Iater gebruik.

FìFdruHrand loeuoegen

0m tijdelijk een zwarte rand toe te voegen, activeert u Border in het venster

Print With Prevìew.

SlroHe

Gebruik Stroke 0m aan een afbeelding een bli.jvende rand toe te voegen. Dit werkt echter

niet op de lôag Background, dus misschien moet u een kopielaag maken. Selecteer Stroke

in het menu File en stel vervolgens Colol Opacity en Location ìn. Stroke kan ook worden

toegepast op een selectie.

HandgeleHende randen

Randen met een handgetekend uiterlijk maakt u met verschillende penselen. Maak een

nieuw bestand aan met ìets grotere afmetingen dan nodig is en plak daar de afbeelding

op. U kunt de rand ook op een nieuwe, lege laag tekenen.

ææ Een ueruaagde rand maHen

0p soortgelijke wijze kan een vervaagde rand worden gemaakt door een penseel in te

stellen op wissen en vervolgens de rechte randen weg te vegen. Zelfs met een tekentablet

kan dit lastlg zijn. Probeer niet alle randen te bewerken met horizontale ofwel verticale

bewegingen, maar draai het papier steeds 900, zodat de rand zich steeds bovenaan bevindt.

Pholoshop [temenfs
Photoshop Elements biedt verschillende randeffecten (zie tips 233-236), maar ze zijn wel

enigszins schreeuweriq.

Stroke

I
I

I

Stroke

wia*', iro pì'' I

colon !
cancel

i

ell* c:::::t
Location

f. outs¡de i-l
Blend¡ng - -

Mode:'Normal

onacity:fioo 
']"7"

= 
Preserve Transparency

ü
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Gebruik Layers om een vervaagde rônd te maken die overloopt ¡n

het papier. Uw afbeelding moet al een witte rand hebben. Gebruik

It4agic Wand om dit witte gebied te selecteren en twee 0pdrachten

uit het menu Select om de sefectie aan te passen. lilet [xpand
(submenu lt/odify) wordt de selectie met een opgegeven aantal

pixels vergroot, terwijl Feather de rand ervan vervaagt. Kies

vervolgens Clear in het menu Edit om de selectie te wissen, zodat

een vervaagde rand ontstaat.

't' 
:Y,' :.,Ueruaaqde randen mel

çelertrps e¡-t laqen

i; '7, ;1: 
'€eR uðÇe pLJðrfP rånd

, : '1 , l*åger l'llaçl-tç

' 
''v;' 

t1;'. , F[uq-lns

Voeg voor een vage zwarte rand eerst een lege laag toe onder de

afbeelding. Maak met behulp van de qereedschappen Rectangular

Marquee en Paint Bucket een zwarte rechthoek die groter is dan

de afbeelding. Vervaag de randen op dezelfde manìer als hiervoor

besch reven.

Gebruik selecties en Layer l\4asks (zie blz. 68-69) om randen te

maken, die u weer kunt gebruiken voor andere afbeeldingen. Dit is

ook handig bij het maken van een handgetekende rand, aangezien

fouten eenvoudlg met een masker gecorrigeerd kunnen worden.

i

i'
i1

;r

:

:

tr zijn verschillende programma's beschikbaar als plug-in, waarmee

u allerlei soorten randen kunt maken.
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Pro.¡ecl 3: ouef-Çangen
Foto door Huw Walters

Stops

Opacity:

Co¡ori

-"r:+..,q

!2ll,r52

i, ,'í:¡ir=, lËnneqroulnd ho

Transparenb

en äRdere

rnqebouu"rde

0uerÇånqen

Presets

De Gradient Editor biedt allerlei soorten

overgangen. Dìe bevatten verschillende

kleuren, behalve de eerste drie, die betrek-

king hebben op de voor- en achtergrond-

kleur. De nuttigste hiervan is de tweede,

Foreground to Transparent, ttlaaTmee een

kleur wordt toegevoegd boven op de

huidige laag.

Gradient Editor

¡-J*-,'-. , *-*l

,f,

0uergangen
Een overgang is een combinatie van kleuren, doorgaans een lichtere

en een donkerder tint, die in elkaar overlopen. Vaak leidt dit tot een

geleidelijke verandering van kleur, maar de overgang kan ook heel

scherp zijn.

0uerqanqen ÇebrurF-{en

Een overgang qebruiken om een lucht donkerder te maken, ligt

voor de hand, maar er zijn veel meer toepassingen.0m de balans in

een afbeelding te verbeteren, kunt u overgangen gebruiken om de

randen van een opname iets donkerder te maken. Dlt hoeft niet op

te vallen, het is juist de bedoefing dat het midden van het kader

meer de aandacht trekt.

i.,y'r T, ¡:,Gradlenh fdllOr
tt ' .. 'tt

Kies het gereedschap Gradient in de Toolbox en

open de Gradient Editor Als de overgang een

bepaalde kleur moet hebben, selecteert u die

als voorgrondkleur met de Color Pìcker. Als u

. enkel een kleur donkerder wilt maken, gebruikt

u normaliter zwart.

C-,"i-]7 ,' Cancel 
_1

Load.

i .su"9,,-,1

Name: ; Foreground to Transpârent

Gradienr Type; lr!jg|_IÌ
' Smoothness:itoo tl o/c

v
IRt:i:,:,,
0

I
ô

o/o Lo.àtion:i I o/o

Location: j I v.

)elate

Delete



Een ouergang maken
Nadat u een stijl en een kleur hebt gekozen, tekent u eenvoudigweg een lijn met het

gereedschap Gradient. Het gebied voor de overgang wordt bepaald door het begin- en

eindpunt van deze lijn. Hoe geleidelijk de overgang is, wordt echter bepaald door de

schuifregelaars in de Gradient Editor. U kunt verder kiezen uit vijf typen Gradient in

de werkbalk Options, maar de bruikbaarste is de eerste, Linear.

lnlensrlerl
Voordat u de overgang maakt, stelt u 0pacity in op de werkbalk Options. Voor subtiele

overgôngen werkt 5-25% het best. Dit kunt u altijd noq meteen na het maken aanpassen

door Fade Gradient te kiezen in het menu Edit.

Fanpassrngstagen met ouergangen

Een overgang kan ook worden toegevoeqd als aanpassingslaag. De opties in het palet

Gradient Fill omvatten Angle, Scale en Style. Klik op Gradieni om het hoofdpalet te openen.

Als u de overgang hebt gemaakt, kunt u de lagen in elkaar oplossen om de juiste dichtheid

te krijgen.

LaagmasHer mel ouergangen

Een andere toepassing van overgôngen is het maken van een overgang op een fege masker-

laag (zie blz.68-69). Kies de ingebouwde overgang Black, Whiie en teken daarna op de

gebruikelijke manier met het gereedschap Gradient. De twee lagen zullen dan in elkaar

overvloeien, al naargelang de vorm en intensiteit van het masker.

@

@

@ Fìndere Ingebouude ouergangen
Experimenteer met overgangen uit de Gradient Editor voor gekleurde effecien en patronen.

0m uw eigen overgang te maken, wijzigt u de kleuren door te klikken op de onderste

schuifblokjes bij de kleurenbalk, past u de geleidelijkheid van de overgang aan met de

bovenste schuifblokjes en klikt u tot slot op Save.

smoothne"s, lìãõ-l x

Een geHleurde ouerqang
Het gebruik van gekleur-

de overgangen kan heel

effectief zijn om de sfeer

van een foto aan te pas-

sen. ln dit voorbeeld is

een rode overgang ge-

bruikt in plaats van een

zwarte om de Iucht extra

warm te kleuren en scha-

kering toe te voegen.



Pro.¡ecf tl: ?tuêrl-url

l$flfroduslreu?e
Hoewel veel digitale fotocamera's een zwart-witmodus

hebben (grayscale), is het raadzaam opnamen te

maken in kleur en ze later op de computer te conver-

teren naar zwart-wit. De cameramodus registreert

slechts een van de drie RGB-kanalen en de bestands-

grootte is maaT een derde van een normale opname.

U kunt een ìn kleur gemaakte opname zowel in kleur

als in zwart-wit afdrukken.

l@ conuerleren rn Phofoshop
In het menu lmage kunt u converteTen naar zwart-wit door in het submenu Adjustment te openen en daarin

Desaturate te kiezen. Ook kunt u in de Channel Mixer de optie lr4onochrome activeren (zie tip B3).

ChamdMùer 
-

outpùtchônnel: .Gq,_ q 
æ

- 
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ourputcha.ner,rGrayFÊ æ

'l;d:.--ì
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G,een: i+oo-lø.--_-r
alue , +lo_ lø
-_-l- !r__

conrànr: i o i%'-----------
Euonoc¡rcme

d P¡êview

Blue: ì o- lsô+*_

connâ¡¡ 'to ir..-..-"-".-_
glM."*i-."

.å

Gangbare instellingen in de Channel Mixer (r00d 30, groen 60 en blauw l0) geven een monochrome schakering die mooi in balðns is, terwijl alleen het rode

kanaal op 100 ertoe leidt dat de donkerte vðn de lucht wordt ben¿drukt, wðardoor de foto meer indrük maakt,

=:I

lS0-uaarde
Als u converteert naar zwart-wit, moet u proberen om afbeeldingen

te vermijden met veel digitale ruis, aangezien die wordt verergerd.

Deze ruis ontstaat meestal bij fotograferen met een hoge lS0-

waard e.

pls [IJerHen mer grðUscale

Een grayscale-bestand kunt u converteren naar RGB zodat alle

gereedschappen van Photoshop kunnen worden gebruikt.

Adobe Phot05hop

Dß(ard color ¡nformàtion?

:- cir.rL,) Eq
- 

Don'tshow aqãin



ConLrasl aanpassen meh Leuets

Een voordeel van zwart-wit is de mogelijkheid om zowel het contrast als de zwarting van

een foto te kunnen aanpassen. Levels is de meest effectieve manier Breng wijzigingen aan

in een kopielaag die achteraf sdmengevoegd kan worden.

Horrel loeuoegen
0m het beeld van een traditionele zwart-witfoto te creëren, kunt

u fotografische 'korrel' toevoegen met een ruisfilter (zie tip 201).

Zorg er eerst voor dat de optie ll4onochromatic geactiveerd is. Voor

korrel is een speciaaf filter (Grain) beschikbaar ondeT Texture, dat

verschillende soorten korrel biedt. U kunt ook het contrast en de

intensiteit van de korrel aanpassen. De korrel verschijnt echter als

gekleurde ruis, dus voordat u het filter gebruikt moet u de afbeel-

ding converteren naar Grayscale.

ffiDodgrng mel tagen

Sommige gereedschappen zijn gemakkelijker te gebruiken ìn zwart-

wit, omdat er dan geen problemen zijn met kleuren. lllet de gereed-

schappen Dodge en Burn kunt u een afbeelding vaak in balans

brengen, maar dit kan ook worden gedaan op lagen met zwart en

wit. lr4aak twee kopielagen. Pas de bovenste aan zodat de balans

klopt, maar maak u geen zorgen als de schaduwen te donker zijn.

De laag eronder moet dan licht en contrastrijk zijn, met goed

oplossend vermogen en detail in de schaduwen. Stel een zacht

penseel in op wissen en veeg (met een relatief lage ondoorzichtig-

heid) de donkere schaduwen van de bovenlaag weg om de meer

gedetailleerde schaduwen daaronder weer te geven.

En burnrng

Als de onderste laag donkerder is, kan deze methode worden

gebruikt voor het donkerder maken (zwarten) van delen van de foto.

Setecl¡es gebrurHen

0m nauwkeuriger te wissen, selecteert u delen van de bovenste laag

met de Lasso of Magic Wand. Gebruik een hoge waarde voor Feather

om de lagen beter ìn elkaar te laten overlopen.

Foto door Huw Wãlters

Balans lussen trchl en donHer aanpassen

mel Shadou.¡/Hrghtrghl

0m de balans van een zwart-witafbeeldìng aan te passen, gebruikt u Shadow/Highliqht. Gebruik de functie met

mate: alleen om een beetje zwarting te geven aan lichte vlakken en schaduwen uit te lìchten. Aanpassen van

l\4idtone Contrast kan de afbeelding een onafgewerkt uiterlijk geven, dus gebruik in plaats daarvan Levels.



Prolecl 5: gehnl au-larl-ull
lvlaak zwart-wit veelzijdlger door traditionele behandelingsprocessen na te bootsen HuelSalurat¡on

Als alternatief kunt u Hue/Saturation gebruiken om een zwart-wìtafbeelding te kleuren.

Color Balance is helaas niet beschikbaar in tlements. Het bestand moet in RGB zijn en de

optie geactiveerd. Als u de schuifregelaar Hue verplaatst, moet u in de gaten houden wat

er gebeurt met Saturation en indien nodig wijzlgingen aanbrengen. Zelfs bij lage waarden

voor Saturation (lager dan 10), kan de kleur heel effectief zijn. Deactiveer ter vergelijking

de optìe Preview.

De eenvoudigste manieT om kleur toe te voegen aan een zwart-witafbeelding ìn RGB is

gebruikmaken van Color Balance. U kunt een willekeurige kleur creëren met de drie

schuifregelaars en zelfs een kleine tint is al erg effectief.

Color Balance

@
'.'ir!sl)
É Preview

ÐEenuoudrg Hteur loeuoegen

Color Balânce-.. -

colo¡tevels: i+12 il0 i1-ra ! Foto door Huw Walters

Cyån Hue: lzzì :æ
sðturärionr lO_ 

- _l

Lighrneri: ¡O 
_ 

Ì

æ
lersr..)
/ -i;-d, ì

Tône B¡lånce

:lshådows JMidtones 9¡¡gnlig¡ts
g Preserue Luminosity Ranpassrngs-

lagen

I.T:IZ
$cotorize
gPÉview

Voor een nog betere controle maakt u een adnpôssingslaag om Hue/Saturation en Color

Balance te regelen. Zo laat u bovendlen de oorspronkelijke afbeelding intact.

Btauu getrnf

Probeer blauwe tìnten te gebruiken voor zwart-witafbeeldingen. Ze zijn vaak erg effectief

maar doorgaans het meest overtuigend als u ze niet te diep maakt.



trchb/donker reçeten

Bij het kleuren van beelden is het verstandig om het contrast

enigszlns te verlagen en de lichtaccenten te zwarten, bijvoorbeeld

met Shadow/Highlight, omdat het toevoegen van kleur het contrast

verhoogt en sommige tinten een afbeelding bleker maken. Voeg de

kleur toe als een aanpassingslaaq, zodat het oorspronkelijke zwart-

witbeeld op elk gewenst moment kan worden aangepast.

Zuarb hoeuoeqen

Als het qetinte beeld er te kleurrijk uitziet en meer zwart in de

schaduwen nodig is, maakt u een kopielaag van de oorspronkelijke

achtergrondlaaq en converteert u die naar zwart-wit. Deze laag kunt

u dan subtìel vermengen met de getinte afbeelding om meer zwart

toe te voegen aan de schaduwen. Overdrijf niet.

Voor een effect met twee tinten, waarbij één tint de lìchtaccenten

kleurt en de andere de schaduwen, gebruikt u Replace Color. Selecteer

de optie lmage en kies daarna een schaduwkleur. Baken uw selectie af

en verplaats vervolgens de schuìfrege¡aôr Fuzziness om het te kleuren

gebied te bepalen. Gebruik de schuifregelaars Hue en Saturation om

de nieuwe kleur toe te voegen aan de opname.
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kleuren
I
1 Test verschillende kleurencombìnaties,

maar houd er rekening mee dat gescheiden

tinten meestal het best werken als de

schaduwkleur donkerder is dan de kleur

voor lichtaccenten en middenkleuren, zoals

8ùê

I
sepia en blauw, rood en blauw of geel en

gr0e n.¡.d r ú



PHETü5HOP-PRO:EtrTEN

Prolecl 5, Hleuren rnanrpuleren
In de traditionele doka hadden fotoqrafen bij zwart-witfoto's meer mogelijkheden om het

contrast en de balans aan te passen dan bij kleurenfoto's. Bij digitale beelden is het nu

eenvoudig om drastische (of subtiele) wijzigingen aan te brengen.

Hteuren en ?rr;arl-u.,¡ll mengen

Een andere manier om kleuren te verzwakken is een kopielaag maken in zwart-wit en deze

te vermengen met de oorspronkelijke laag.0p dìe manier kan de kleursterkte naar wens

worden gewijzigd, zolang de lagen niet worden samengevoegd.

@UerauraHte Hteuren

Als kleuren in uw foto's te krachtig of te zwak

zìjn, kunt u Hue/Saturatìon gebruiken (zie tip 74)

om het verzadigingsniveau aan te passen. Het

opzettelijk verlagen van de verzadiging kan

verrassende resultaten opleveren. Afbeeldingen

kunnen er ouder uitzien, waardoor ze lijken op

foto's uit de begindagen van de kleurenfoto-

grafie of nog ouder, toen kleur nog handmatig

werd toegevoegd aan zwart-witfoto's.

fr'. a ffi Exlra lrteur [oeuoegen

'a-
0m de tint van een afbeelding met verzwakte kleuren te wijzigen, kunt u proberen de

zwart-witlaag te kleuren. [en sepiakleur maakt een foto warm en nostalgisch.

a-I

-a-

Flanpassrngs-

lagen

U kunt verschillende wijzigingen toepassen

op kleuren en de balans tussen licht en

donker als u ze als aanpassingslaag

toevoegt. Zo hebt u de meeste controle en

kunt u experimenteren met verschillende

combinaties van kleuren en vermengingen.
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COLOR BALANCE 1

$fis specrFreHe Hteuren urlJagen

Als een kleur te dominant lijkt, selecteert u andere kleuren via de vervolgkeuzelijst ìn het

i palet Hue/Saturation. Huidtinten moet u vaak stuk voor stuk aanpassen.
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Ueraadrgde kteuren
Door de kleurverzadiging te verhogen maakt u foto's juist levendiger en opzichtiger,

U moet dit effect dus spaarzaam gebruiken, hoewel sommige foto's proflteren van

een sterk verhoogde verzadiging.

Ueraadrgrng

u!Jerqen

De sfeer van deze drukke stads-

opname, die is genomen met een

ultragroothoeklens, is benadrukt met

Hue/Saturation. 0pnamen, die van

zichzelf al felle kleuren hebben, zien

er na verzadlgìnq doorgaans beter

uit dan rustieke plattelandsopnamen.
Foto doot Huw Walte¡s

De ouerheersende
]+teuren uerslerl-{en

Aangezien deze foto vooral is gericht op de taxi, zorgt verzadiging

van het geel ervoor dat die een nog centralere rol krijgt.

ffiñleer conlrash

Een kleurenlaag kan worden samengevoegd met

een zwart-witlaag, maar als die erq contrastrìjk is,

zal dit het tegenovergestelde effect hebben en de

algehele verzadiging en contrast verhogen. Vermijd

Blend bij het samenvoegen, aangezien het wit van

de zwart-witlaag de kleur verbleekt. Gebruik in

plaats daarvan de modus l\4ultiply of Darken en pas

de 0pacity aan om de schaduwen te versterken.
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Gekleurde schaduuJen

Probeer schaduwen van de zwart-wìtlaag te kleuren om de verhouding tussen

licht en donker te wijzìgen en de intensiteit van de schaduwen te verhogen.

rt* -,

f



Prolecl 7: panorama',s
Panoramafoto's zijn altijd erg populair geweest, maar speciale panoramacamera's zijn relatief
prijzig. Photoshop en verschiflende andere programma's bieden de mogelijkheld een aantal

foto's te comblneren om een panoramafoto te maken.

De opname maHen

Voordat u foto's gaat nemen en aan elkaar plakt om een pan0rdma te maken, moet u
bedenken dat het eenvoudiger is een panoramacameTa te gebruiken en het negatief
of de dia te scannen. Gebruik anders een digitale camera ingesteld op de hoogste

kwaliteit en snijd eenvoudigweg de opname bij tot een panoTama.

Hel onderuJerp
Panorama's kunt u maken van allerlei verschillende onderwerpen. Het is een formaat dat

met name geschikt is voor landschapsfotografie. Het kan echter ook interessant zijn in

andere omgevingen, zoals bij deze opname in de Rijksdag in Berlijn.

Beshanden prepareren

Voordat u bestanden combineert, moet u ervoor zorgen dat ze vergelijkbare contrasten

en kleuren hebben. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte links en rechts is waar de

beelden elkaar overlappen.

PerspecheF

Hoewel software het perspectief enigszins kan aanpassen, zijn de mogelijkheden beperkt.

Houd hier rekening mee als u specifiek opnamen voor een panorama maakt. Neem de foto

van verderaf met een langere lens, dan krijgt u een vlakker perspectief dan van dichtbij met

een groothoeklens en zijn de opnamen eenvoudiger te combineren. Probeer ook de camera

horizontaaf te houden tijdens het fotograferen en fotografeer vanuit dezelfde positie.
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Pho[omerge
Open het palet Photomerge via het submenu Automate in het menu

File. Selecteer de bestanden uìt Files (losse fotobestanden), Folders
(een complete map met geprepareerde bestanden) of 0pen Files

(bestanden die al geopend zijn). De geselecteerde beelden ver-

schijnen dan in het venster Photomerge als miniatuurafbeeldingen

in de bovenste Lightbox.
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0rdenen
U kunt de beelden bekijken en ordenen in de Lightbox en vervolgens naar de Work Area

daaronder slepen om het panorama te vormen. U hoeft nìet alfe beelden te gebruiken,

maar het ìs handig om met meer beelden te kunnen experimenteren.

[TlaHen

Gebruik uit het kleine gereedschapspalet Select en Rotate om de beefden te verplaatsen.
Draai ze als dat nodig is, om delen van de foto's te laten overlappen. Als u de beelden

naar elkaar toe beweegt, moet u zien dat ze samengevoegd worden.

Heh panorama opslaan
Als het panorama er zo goed moqelijk uitziet, kf ikt u op 0K. Wilt u

dat Photoshop het combineert, markeer dan eerst de optie Snap io
lmage. AIs u daarentegen de beelden gescheiden wilt houden om

zelf aanpassingen te maken, markeert u Keep as Layers.

De laalsle loodles
Nadat het panorama is opgeslagen, opent u het in photoshop om

het bij te snìjden tot de juiste vorm en om de faatste aanpassingen
aan te brengen.

Rllernaheuen
Sommige camerasoftware biedt panoramaprogramma's, zoals Canon Photostitch, dat
eigenlijk meer mogelijkheden biedt dan Photoshop om het perspectief aan te passen.

Verder zijn er ook speciale progrdmma's voor het maken vôn panorama's.



PHÜT!=H¡P_FRÜ]EfTEN

Pro.¡ecl 8: probternen optossen
Photoshop wordt vaak gebruikt om beelden te verbeieren, manipuleren of zelfs nieuwe te

maken. Het wordt echter ook geregeld gebruikt om een beeld te redden door overbodige

elementen te verwijderen of ontbrekende gedeelten toe te voegen.

'.:å ;lr lshofoshop rnful'trrpF ÇæbrurkenL- .l
ten van de belangrijke kenmerken van Photoshop is dat er nooit één manier ìs om iets te

bereiken, maar vaak verschillende alternatieven. Een boek kan u wel leren het programma

te gebruiken, maar u moet zelf die informatie benutten en uw eigen werkwiize ontwikkelen.

Er bestaat geen fllter of opdracht voor elke situatie, maar met wat nadenken en technieken

combineren, kunt u problemen doorgaans oplossen.

i I ' 'flen tJr'ofpr beetejnp:Perulåìþ{

Het beeld wordt ge'importeerd in een grotere, lege afbeelding en er worden

twee kopielagen gemaakt. Een daarvan wordt gebruikt om de rechterzijde uit te

breiclen, de anclere dient als reservekopie voor het geval dat er ìets misgaat.

.,Ì [¡',,-uelmri:ereldlnçen
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De eerste stap is het

verwljderen van de

giraffe op de onderste

laag, zodat dle kan

worden gecombineerd

met de bovenste laag

om meer ruimte te

scheppen aan de

rechterzijde. Met ver-

schillende gereed-

schappen, waaronder

de Healing Brush en

de Clone Stamp, is de

kop verwijderd. Dit was

vrij eenvoudì9. De

tinten en kleuren zijn

hetzelfde gehouden

waar de twee randen

samengevoegd gaan

worden.

\
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fctAls voorbeeld bewerken we in enkele stappen deze foto van Huw Walters. De drie giraffen

hebben een prachtirle symmetrische vorm qemaakt, maar helaas verpest het te krappe

kader rechts het evenwicht.
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Uerptaalsen

en aFmehn-
gen aan-
passen

De twee lagen zijn met Move verplaatst.

Omdat de berg aan de horizon schuin

afloopt, was het on¡ogelijk de twee lagen

te laten aansluiten. ln plaats daarvan is een

enkel element goed uitgelìjnd - de struik op

de achtergrond. Daarna is het gereedschap

Scale Transform (zie tip 138) toegepast op

de onderste laag. De afbeelding is daarna

uitgerekt om aan te sluiten op de rand van

de bovenste laag.

Dubbete obJeclen

Er was enige herhaling rechts onder in de opname, met name

twee identieke struiken vielen op. Dit probleem werd gecorrigeerd

met Clone en Healing Brush.

fieem een pau?e!

0p deze manier werken is vrij inspannend. Voordat u het beeld

voltooit, moei u een korte pauze nemen. Als u terugkeert, zult

u kleine fouten zien dìe u daarvoor niet opvielen.

B|Jsnljden en uotloolen

Na de laatste aanpassingen werd Crop toegepast op het beeld om de compositie te verbeteren en delen van

de onderlaag te verwijderen, die nog zichtbaar waren. Toi slot werd het beeld afgerond door de kleuren te

verzwakken en een waTme tint bruin toe te voegen.

@Randen sèrnen-

uoegen

Omdat er nog steeds een lijn zichtbaar was tussen

de twee lagen, werd een deel van de bovenlaag

geselecteerd (met feather ingestefd op 40 pixefs) en

vervolgens gewist via het menu Edit voor een

naadlozere overgang. 0mdat de glraffe zich dicht bij

de rand bevond, werden alleen het gebied eronder en

erboven geselecteerd.

De lagen uerenrgen

De lagen werden vervolgens verenigd en zichtbare resten

van de naad verwijderd door meer te klonen.
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Prolecl 9, leHsf en leHsleFFeclen
Er zijn veel toepassingen voor tekst in fotografische afbeeldingen. Iekst kan worden
gebruikt als onderschrift of afs integraal element van het design.

TeHsl toeuoegen
Tekst kan eenvoudig worden toegevoegd aan een afbeelding, of het nu is als

onderschrift, titel of als onderdeel van het ontwerp. Gebruik het Type-gereedschap

in het gereedschapspalet en de instelli¡gen hiervoor in de werkbafk Options.

flreuure leksltagen loeuoegen
Steeds als Type wordt gebruikt, wordt een nieuwe laag geactiveerd die afleen de qetypte

woorden bevat, totdat een ander gereedschap of andere opdracht wordt gekozen. De eerste

woorden die u hebt getypt worden getoond als naôm van de laag. Het is mogeli.ik om deze

laag achteraf te selecteren om tekst toe te voegen of aanpassingen uit te voeren.

TeHsh lgpen en rrnporleren
Vaak worden de woorden meteen op de afbeelding getypt. Het is echter ook mogelijk om

tekst uit een ander document te kopiëren en te plakken in de tekstlaag van Photoshop.

@Tekstgereedschappen
Er zijn vier opties in het gereedschapspalet voor tekst. Horizontal Type is de standaard-

modus en Vertical Type gebruikt u voor letters die in een enkele kolom staan. De andere

twee zìjn vergelijkbaar, maar de tekst wordt gebruikt om een selectie te maken die kan

worden gebruikt als een laagmasker dat uit letters bestaat.

It HorizontalType Tool T

f'f' VerticalType Tool T

üiEi Horizontal Type Mask Tool T

fíifì VerticalType MaskTool T

Õ;; t
Layers

Lock: IJ

lõ Ø

Opacity:

CITY LIGHTS

Background

Fiil:

fõ r ô

@ Lellerlgpen
Kies een lettertype in de werkbalk 0ptions. U kunt ook kiezen uit
verschillende stijlen voor uw lettertype (standaard, vet, cursief en

vet met cursief), maar die zijn niet voor elk lettertype beschikbaar,
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Groolle en urlt¡nlng
De vervolgkeuzelijst voor de grootte gaat tot 72 pt, maar
grotere tekst is mogelijk. Klik in het invoervak van de

keuzelijst en typ de gewenste grootte. U kunt uw tekst
links of rechts uiilijnen, of centreren.

@

@

@

TeHsl beu-lerHen

Tekstinvoer in Photoshop werkt hetzelfde als in andere programma's

voor tekstinvoer, met de gebruikelijke toetsencombinaties voor

kopiêren, knippen en plakken.

TeHslHleur

0m de tekstkleur te wijzigen, klikt u op het kleurvak in de

werkbalk 0ptions. Via de Color Libraries kunt u kiezen uit
honderden kleuren.

Foto doot Huw ï/¿tfers

TeHsl opmaHen

Hoewel het mogelijk is om creatief met tekst te werken in

Photoshop, is het raadzaam om voor serieus opmaakwerk met

gecombineerde tekst en foto's een gespecialiseerd programma

te gebruiken als Adobe ìnDesign of Ouark XPress.

@ Laag-

eFFeclen

Het palet Layers (niet beschikbaar in

Photoshop Elements) bevat een uitge-

breide lijst met verschif lende stijlen en

effecten die op tekst kunnen worden

toegepast. Daarmee krijgt de tekst door-

gaans een driedimensionaal uiterlijk. Met

besturingselementen in het palet kunt u

de lichtval en schaduwen aanpassen. Via

Angle bepaalt u waar de schaduw of gloed

terechtkomt (meestal onder of naast de

tekst). Via Distance, Spread en Size wijzigt

u de vorm. Het voorbeeldvak rechts in het

venster Layer Style laat zien wat voor

invloed de stijl op de tekst zal hebben.
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@Drop Shadour

DROP SHADOV/
@LIJarpTexl

Met de optie Warp Text in de werkbalk 0ptions kunt u tekst buigen en vervormen, inclusief

eventuele laageffecten die erop zijn toegepast. De stijlen omvatten Arc, Arch, Bulge en Flag.

U kunt de buigingsgraad en de horizontale en verticale vervorming instellen.

@ lnner Shadoul

Tt\Tl{,ÐR. S -,tT ¿\Ð.GSf

@Ouler Gtor¡

OUTER GLOV/
Foto door Huw Wôlters

Warp Text

@Beuel [t Emboss t,r,"'|_Ñrrug__-Fl æl

BEVEL 8t
EMBOSS

O Horizontal Ç Vertical

Bend: lls -t o/o

Horizontal Distortion [+î--l y"

Cancel

Vertical Distortion: Jtø ] v"
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Pro.¡ecl l-ñ: cd- en dud-hoesJes
Een van de minder interessante aspecten van digitale fotografie is het moeten

archiveren, opslaan en overzetten van beelden op cd's of dvd's. Met de vofgende

ideeën verfraait u uw verzamefing schijfjes.

Hoes¡es

Naarmate de verzameling schijfjes met beelden groeit, moet u op zijn minst zorgen voor

een duidelijke beschrijving van de beelden die erop staan. Gebruik Photoshop om een

echt hoesje te maken, zeker als u het schijfje aan een vriend of klant geeft.

Beeldrndex

Een ideaal hoesje is een beeldindex van alle of een deel van de afbeeldingen op het

schijfje. De afmetingen van het document moet u instellen op 12 bij 12 centimeter.

TeHsl en Hleuren

AIs u een beeldindex hebt

gemaakt, bewaart u het

raster met beelden als een

aparte laag. Sleep die naar

een ander document, wi.lzig

de achtergrondkleur en

voeg tekst toe.

LaageFFecten gebrurHen

In plaats van een beeldindex, kunt u slechts een of twee beelden

gebruiken. Voeg randen toe met Stroke (zie tip 289) en een

vafschaduw met laageffecten (tip 364).

Ð
Detarls

Als alternatief kunt u een interessant

hoesje maken van een fotodetail. Hier is

het filter Cutout toegepast (zie tip 190).



Prolecl lI: rTìotìlages mel Pholoshop
Dankzij de veelzijdigheid van lagen, kunnen complexe montages worden gemaakt

met Photoshop.

Getooruaardrg oF nrel?

Montages geven doorgaans een geloofwaardige situatie weer, door delen van foto's te

combineren tot een nieuw beeld. Ze kunnen ook iets ongeloofwaardigs creêren, zoals in

dit voorbeeld van een groep verveelde standbeelden in een kerk.

Een n¡euwe aFbeetdtng maken
Zelfs als u een beeld hebt dat u als achtergrond kunt gebruiken, is het beter een

nieuwe afbeelding te maken waarin u de montage maakt. Maak deze afbeelding
groter dan de beoogde montage, voor het geval dat bij het interpoleren of
toepassen van transformaties de visueie elementen groter worden.

Beuuaar lropreën

ø
Beetden H¡eaen en prepareren

Maak twee kopieën van elk beeld dat u gebruikt. Gebruik een

daarvan voor de montage en bewaar de andere in een aparte map

voor het geval dat iets misgaat en u opnieuw moet beginnen.

3?8

Als u eenmaal hebt bedacht waar de montage over moet gaan (het idee ontwikkelt zich

vaak nog terwijl u eraan werkt), kiest u de beelden die u wilt qebruiken. Zorg ervoor dat

ze allemaal dezelfde resolutie hebben. Schaal ze desnoods, zodat ze ongeveer de juiste

afmetingen hebben om te combineren.



lmporleer de

tosse beetden

Gebruik de Polygonaf Lasso zonder feather

om snel een selectie te maken rond elk

voorweTp dat u wilt gebruiken. Na het

maken van de selectie sleept u deze naar

de nieuwe afbeefding met het gereed-

schap l\4ove. Steeds als u een beeld

op de nieuwe afbeeldingsachter-

grond neerzet, wordt een nieuwe

laag gemaakt. Het is niet erg als

alles nog vrij grof gebeurt, zofang

de selectie maar het gehele beeld

omvat.

lljerH rn ?uarl-utl
ln zwart-wit werken

helpt bij het op

elkaar afstemmen

van alle beelden.

PTobeer daarom van

alle lagen de kleur te
verzwakken om de

montage te maken

in zwart-wit.

l[f| De monfage rn ellraar aelten
Als alle lagen geïmporteerd zijn, kunt u ze beurtelings selecteren en de beelden met Move

op de gewenste plaats zetten. Sommige beelden zullen delen van andere bedekken, al

naargelang de volgorde van de lagen. Pas die eenvoudigweg aan door de faag in het pafet

Layers te verslepen naar de gewenste positie.

LaagmasHers
0m de zaken nauwkeuriger te maken, maakt u een laagmasker

voor efk van de foto's, behalve voor het achtergrondbeeld. lvlaak

eenvoudigweg een selectie rondom het voorwerp (klik met het
gereedschap Magic Wand in het lege gedeefte van elke laag en

kies Inverse in het menu Select) en klik vervolgens op het

maskerpictogram in het palet Layers.
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Lagen Fêlsoeneren
lvlaak het voorweTp vrijstaand door penselen toe te passen op elk laagmasker (zie tip 261).

Hoewel dit eenvoudiger gaat met een tekeniablet, hoeft het niet perfect te zijn. Zolang elk

voorvverp maar afzonderlijk te zien is.



De urLerndet¡ke monbaqe

bepalen

Nu gaat de montage ergens op lijken. Verplaats elk beeld totdat het

zich op de juiste positie bevindt en de volgorde in het palet Layers

naar wens is. Zolang de laag en het laagmasker gekoppeld zijn

(aangeduid door een kettingpictogram), kunt u transformaties

toepassen om afmetingen, draaiing en perspectìef te wijzigen.

Het masker houdt de juiste vorm.
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Als u zeker weet dat de montage gereed is, kunt

u voor alle veiligheid nog een kopie maken met

daarin alle lagen. Daarna kiest u Flatten lmage

in het menu Layer om alle lagen te verenigen.
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Uw montage kan nu worden bewaard, indien nodig geschaald, en afgedrukt.

RUNNING
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Nu de montage uit één laag bestaat, kunnen algehele wi.lzigingen worden aangebracht in

i contrast en tonaliteit en kunt u andere effecten of fìlters toepassen. ln dit geval is een

; tint toegevoegd aan de montage met Color Balance om het effect te creëren van een

victorlaanse albumineafdruk.

:.

filte maçkers b¡u;erken
Nu is het tijd om elk masker bij te

werken met zwart-witte penselen

om zachte ofwel harde randen te

kriig en.
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Pas alle lagen van de montage aan zodat contrast en tonaliteìt

gelilk zijn. ln dit voorbeeld is een lichte Gaussian Blur toegepast

op de achtergrond, omdat die te'echt'leek door de scherpte. Na

aanpassen van de Levels voor elk beeld zijn Dodge en Burn gebruikt

om de zijkanten van de standbeelden donkerder en lìchter te maken,

om de indruk van lichtval op de fìguren te versterken.
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Prolecl 12: oude Folo's herslellen

Oude Folo's b¡tlerlren en

herslellen
Gebruik Photoshop voor het bijwerken en herstellen van oude foto's, met name

negentiende-eeuwse foto's. Zoals het voorbeeld laat zien, kan een enorme hoeveelheid

detail worden hersield in foto's die op het eerste gezicht verloren lijken gegaan.

9cannen en kopleren
Hoewel scannen beter is, kunt u ook een digitale foto nemen van een oude foto. Kies de

faagste lS0-instelling om ruis te vermijden en gebruik een statief (of plaats de camera op

een vfakke, stabiele ondergrond). Als u niet over speciale lampen beschikt kunt u het beste

fotograferen bij daglicht. Veel zon leidt tot scherpe contrasten.

lCf-rltter
Probeer te scannen zonder en met |CE-filter (lmage Correction and Enhancement).

Dit filter in de scansoftware kan vlekken en krassen verwijderen, maar als de foto
erq verschoten is, kan het ook fijne details verwijderen.

Ð

@Uoorbeeld Ì
Deze historische foto van de Engelse actrice Sarah Bernhardt werd in IBBB genomen dooT

Nadar, een van Frankrijks meest gevierde fotografen. De foto is erg verschoten en vertoont
ook vfekkerige gebleden die zijn veroorzaakt door schimmels en pen- of inktsporen die

afkomstig zijn van de oorspronkelijke bewerkingen.
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Bepaalde delen van cie foto, zoals het gezicht, vergden extra

aandacht. ten kleine Healing Brush van 5 pixels werd qebruikt en

de afbeelding werd selectief vervaagd op een kopìelaag met het

gereedschap Blur. De twee lagen werden vervolgens samengevoegd.

De foto op A4-formaat (iets kleiner dan het zogeheten leller-formaat), werd gescand op

300 ppì. De grootte was circa 25 MB. Een kleinere foto zou waarschijnlijk op een hogere

resolutie gescand moeten worden. De foto werd geselecteerd en gesleept naar een nieuw

bestand, zodat wijzìgingen geen invloed zouden hebben op de omlijsting.
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Eerst werden via Levels helderheld en contrast

aangepast.0mdat de afbeelding erg licht was,

bevinden alle detalls zich rechts in het histo-

gram. Het linkerschuifblokje werd naar rechts

verplaatst om dichtheid en contrast te ver-

hogen. Het middelste blokje (middentonen)

werd hìerbij automatìsch proportioneel

verplaatst. De helderheid werd aanqepast met

het onderste schuìfblokje voor de zwarting.
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Heatrnq BruEh

Deze toename in de verschillen tussen licht

en donker verergerde de vlekken op de foto,

die zo goed mogelijk zijn verwijderd met de

Heallng Brush (met verschillende grootten)

en het Clone-gereedschap. De Navigator

werd gebruikt om in te zoomen op de foto

zodat steeds andere delen van de foto

bewerkt konden worden. Dit bijwerken

duurde meer dan twee uur.

Een ander probleem in het origineel waren de lichte strepen in de foto, met name in de

donkere rand van de hoed. Er werd een selectie gemaakt van dit gebied, waarvan de kfeuren

vervolgens vermengd werden met het filter lvledian, te vinden in de groep Noise. Dit werd

weer gedaan op een kopielaaq en samengevoegd met het origineel.

5[repen
0nzorgvuldig ontwlkkelen of misschien een fout in de laag op het fotopapier is waarschìjn-

lìjk de oorzaak geweest van de strepen, die pas zichtbaar werden toen de foto begon te

verschleten. De ergste werden verminderd met een Clone-gereedschap, met de 0pacity

ingesteld op 40% zodat de kleuren ìn elkaar zouden overlopen.

ld



i:

Toen de foto bijna gereed was, werden de kleuren verzwakt en is vervofgens een wôTmeTe,

diepere sepiatint toegevoegd met een Color Balance-aanpassingslaag. Hierdoor fijken de

kleuren meer op die van de oorspronkelijke albumineafdruk dan de geelbruine kleur die

de foto had gekregen.

ii ,f0.1¡,t, De l-¡teuren äanpåssen

n' ,l'ir, ,., ne laafgfe aanpasstnqen

' Uoorbeetd e
Het tweede voorbeeld is van een foto

die is gekopieerd met een digitale

camera. De opname bevat weinig

verschll tussen iicht en donker maar is

ook van opzij genomen, waardoor het

perspectief gecorrigeerd moet worden.

Bij het maken van de opname is de zelf-

ontspanning van de camera gebruikt

om camerabewegingen te vermijden.
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De omlijsting werd bijgewerkt. Barsten en krassen werden met

kfonen weggewerkt en de gouden tekst helderder gemaakt (goud

is moeilijk te scannen). De omlijsting en de bewerkte foto werden

vervolgens samen gemonteerd. lot slot werd Burn gebruikt om

selectief wat kleur toe te voegen richting de rand van het kader.

Unsharp lt4ask werd toegepast om de scherpte iets te verbeteren.

i

l',lii:" :.:PerspechteF corflqeren
Crop werd gebruikt om de omlijsting te verwijderen en de randen

van het selectiekader werden daarbij net buiten de randen van de

foto geplaatst. Voordat het bijsnijden werd bevestigd, werd de optie
Perspective geactiveerd en daarna werden de hoekpunten van het
kader verplaatst naar de hoekpunten van de foto. Na bevestiging

werd de perspectief van het beeld automatisch qecorrigeerd.

ti ' i[È'tI: :,,ñFLUerktnq

Deze foto was in betere staat dan de vorige,

maar het was nog steeds nodig om te

klonen en de densiteit en het contrast te
verhogen. De kleuren werden op dezelfde

manier hersteld afs bij het vorige project.

0m meer detail te krijgen in de prijskaarten

rond de etafage, werden die bewerkt met
Bu rn.

¡tt

i.i
i:#'

Ë1L-

iäÞj

eq

t

í4:

tr+i 4

k#



RFdf Ul-tHen Na het verbeteren, corrigeren en maniputeren van uw digitale beelden, moet u ze zo goed mogelijk

afdrukken en manieren bedenken om ze te bekijken en verspreiden. ln dit deel behandelen we printers en inkt, papiersoorten,

presentatiemethoden en andere hulpmiddelen.

Pnnlers en rnHl
Uerborgen Hoslen

een pnnler Hreeen

De inkjetprinter is de meest veelzijdige printer voor thuisgebruik en kan uitstekende

afdrukken leveren. De meeste kunnen maximaal op A4- of Letter-formaat afdrukken, hoewel

voor professioneel gebruik ook printers beschikbaar zijn voor A3-formaat (tabloid) of nog

groteç waarbij papier op een rol wordt gebruikt. Duurdere printers hebben natuurlijk meer

mogelijkheden, hogere afdruksnelheden en meer inktpatronen. Maar ook de goedkoopste

hobbyprinter kan goede afdrukken feveren.

Hoewel een printer goedkoop kan lijken, overstijgen de kosten van nieuwe inktpaironen
(waarmee de fabrikanten pas echt winst maken) al snel de aanschafprijs van het apparaat.

@De .¡uste pnnler Hreaen

Koop geen dure A3-printer als u niet zeker weet dat u afdrukken op dat formaat gaat

maken. Als u vooral afdrukken maakt op standaard fotoformaat, is de aanschaf van een

kleinere bubblejetprinter misschien het overwegen waard.

Epson D88A tpson R2400 cðnon ds 700, bubblejetprinter Eps0n 4800, gro0t formaat professionele printer
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InHf en prgmenl

Standaardinkten voor vierkleurendruk worden ook wel CIVYK genoemd, hetgeen staat voor

Cyan, lt/agenta, Yellow en Key (cyaan, magenta, geel en zwart). Er zijn twee soorten inkt:

wateroplosbare en boekdrukinkt. Wateroplosbare inkt bestaat uit kleurpigmenten opgelost

in water; boekdrukinkt uit kleine pigmentdeeltjes in een suspensie van een chemisch

inactief oplosmiddel. Hoewel wateroplosbare inkten een grotere reeks kleuren vertonen
(ook wel een kleurengamma genoemd), is boekdrukinkt duurzamer.

Rndere merllen tnHl gebrutHen

Hoewel printerfabrikanten altijd hun eigen inkten aanbevelen (en u problemen met de

garantie kunt krijgen als u andere gebruikt), kiezen veel fotografen voor speciafistische

merken inkt, zoals Lyson en Piezzo. Waar u ook voor kiest, gebruik geen goedkope,

onbekende merken, die slechte, onregelmatige kleuren kunnen geven.

Doorlopende InHfloeuoer
Als u heel veel afdrukken gaat maken, kan een systeem met doorfopende inkttoevoer

waarbij de inktpatronen via buisjes zijn verbonden met inktflessen (ClS, oftewel Continuous

lnk System) u geld besparen. Ze zijn duut maar u bespaart tot B0% op inktkosten.

@

N

E0nderhoud
EIke printer zal op een gegeven moment strepen, lijnen, witte vlekken en andere afdruk-
fouten vertonen, meestal dankzij door opgedroogde inkt verstopte spuitmonden. Het printer-
stuurprogramma biedt meestal functies om problemen te diagnosticeren en de printkoppen

uit te lijnen of schoon te maken. Het is verstandig om de printer uit te zetten als deze niet

wordt gebruikt, zodat de printkoppen in een beschermende stand worden geplaatst.

Zuarl-ull
Voor fotografen die zwart-witfoto's willen

afdrukken, zijn er merken speciale zwarte inkt

die CYMK vervôngen door verschillende tinten
grijs en zwart. U moet hiervoor bij voorkeur één

printer gebruiken, hoewel u de patronen kunt

vervangen als u Speciale schoonmaakpatronen
gebruikt.

Llñ9

Er zijn speciale zwart-wit inktpðtronen verkrijgbaar voor verschillende tinten zwart. V¿n links naar rechts n0rmað|, warm en koud.



Paprer en presenlalte
Tijd voor nog meer keuzes.0p wat voor papier drukt u de foto's af, wat moeten de afmetingen

op de afdruk zijn en op welke manieren kan een foto worden gepresenteerd.

PapreropperutaH

Een ander aspect is het papieroppervlak. Afwerkingen als lvlatt, Silk,

Gloss en Satin leveren verschillend refecterende afdrukken op. Er

zijn verschillende'artistieke' papiersoorten verkrijgbaar met

oppervlakken die het effect geven van geweven waterverfpapier en

zelfs canvas.0nthoud dat bij het gebruik van ander papier ook de

densiteit, het contrast en de kleuren van de afdruk veranderen,

zodat aanpassingen noodzakeli.lk kunnen zijn. Het best kunt u

hiervoor een nieuw profiel maken (zie blz. 106-107).

EPapter Hreaen

U kunt kiezen uit veel soorien papier voor het afdrukken van

diqitafe foto's. De bekende inkjetfabrikanten produceren uitstekend

papier, maar er zijn diverse andere bedrijven die speciale producten

leveren. Fotografiebedrijven hebben zich toegelegd op digitale

media, die nu meer woTden verkocht dan traditionele materialen.

Er zijn wereldwijd ook talloze kleinere bedrijven

die goede kwaliteit papier produceren.

Paprer kopen

Het is altijd goed als u voorbeeldafdrukken

op papier kunt bekijken voordat u het koopt.

Als u in een stad woont, is er meestal wel een

fotowinkel waar u stalen kunt bekijken. ln

tegenstelling tot niet-gespecialiseerde winkels

hebben ze vaak een groter aanbod en kunnen

ze u hopelijk ook adviseren of eventuele vragen

beantwoorden. Daarnaast zijn er ook veel

internetwi nkels.

The Art of ExPression since 1584
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ERFdruHtag-oul

Soms kan een rand mooi zijn. Gebruik de opdracht Print With

Preview in het menu File om de afmetingen en positie in te stellen.

U kunt de rand in de lijst laten overlopen, maar ingelijste foto's

zonder rand kunnen ook erg doeltreffend zijn.

Presenlahe
Er zijn verschillende manieren om foto's te presenteren. U kunt

ze inlijsten met of zonder passe-partout, zonder lijst ophangen

met klemmen aan draden of eenvoudigweg aan de wand spelden.

Sommige fotoqrafen presenteren hun werk graag 0p uiteenlopende

manieren, terwijl anderen graag een vast formaat op hetzelfde

papiertype gebruiken. Bij die laatste benadering ligt de nadruk

meer op de foto en wordt de kijker niet afgeleid door presentatie.

Ð

E

E

Paprersland
Landschapsfoto's worden vaak horizontaal getoond, maar

ze zien er ook goed uit als u ze kleiner afdrukt op een staand

vel papier, zeker als u dit combineert met portretfoto's.

ÊFdruHken beschermen
Digitale afdrukken zijn erg kwetsbaar, vooral direct na het

afdrukken, dus wees voorzichtig met hanteren, opbergen en

presenteren. U kunt ze het best niet blootstellen aan fel licht.

Behandel ze met een beschermende laag als dat mogelijk is.



Ur¡ r.uerH lalen aen
Een serie foto's zìet er altijd beter uit als u die laat zien in een

album. U kunt dat zelf samenstellen en maken, maar er zìjn

tegenwoordig verschillende mogelijkheden om onfine op

aanvraag een enkel album te laten maken.
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Rdobe Pholoshop
Serurces: aFdrul-tken

U kunt nu direct online afdrukken bestellen en afrekenen via

diverse afdrukcentrales of vìa Adobe. Afdrukformaten tot en met

Al-formaat kunt u bestellen en na enkele dagen in huis hebben.

U hebt ook de mogelijkheid om complete fotoalbums te maken

op basis van mappen met foto's of losse foto's.
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Mac-qebruikers kunnen beschikken over iPhoto, dat standaard bij het

besturingssysteem van Apple wordt geleverd, om professioneel ogende

fotoalbums te maken. Deze kunnen online worden besteld.Fìdobe Pholoshop Serurces: deten

Het is ook mogelijk om een verzameling beelden per e-mail naar Adobe Photoshop

Services te sturen, waarna ze woTden verzameld in een webgalerie (Adobe Photoshop

Services zijn op dit moment alleen beschikbaar voor Windows-gebruikers).
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IE-mail to Mobile Phone...

Send to Palm OS Handheld

E-mail Ctrl+Shift+Et*

1Ø1 1Ø5



sþDoe-hel-aetF
Het kan erg leuk zijn om zelf een

fotoalbum te maken. Natuurlijk zijn er
standaard lege albums verkrijgbaar die

u kunt vullen met uw foto's. lt/et wat

inspanning en een bezoek aan een

professionele boekbindet kunt u echter

ook zeer unieke boekwerken van uw

opnamen maken.

@Prclure Paclrage

Picture Package, dat beschikbaar is via het menu File, kan een foto
op verschillende formaten op een enkel vel afdrukken. 0pen eerst

het gewenste beeld en selecteer de afmetingen en het aantal

kopieên in de keuzelijst Layout.

w
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PorlFo[lo's

ln kunstwinkels en gespecialiseerde fotozaken, vindt u portfolio-

mappen om uw werk te presenteren. Deze zijn ofwel beschikbaar

Ìn boekformaat, met insteekhoezen voor uw foto's, of als draagtas

die u kunt openmaken om losse foto's te tonen.

fTìappen

Een eenvoudige en aantrekkelijke optie is uw werk afdrukken op A4 en vervolgens in show-

mappen verzamelen. Dit heeft als voordeel dat u foto's kunt vervangen. De verkrijgbare
showmappen variêren van goedkope plastic uitvoeringen die in kantoorboekhandels

worden verkocht, tot dure in leer gebonden mappen die in kunstwinkels te koop zijn.

Plaafse[¡ke
aFdruHcenlrale

0ok al is het eenvoudig en prettig om uw eigen foto's af te drukken,

het zal wel eens voorkomen - bijvoorbeeld als u terugkomt van een

vakantie, met honderden foto's - dat het gemakkelijker is om het

afdrukken uit te besteden. Gelukkig zijn de kosten per afdruk de

laatste jaren aanzienlijk gedaald.

ProFessronete

aFdruHcenlrates

ln speciale gevallen wilt u misschien uw beste opnamen laten uit-

vergroten door een professionele afdrukcentrale. De meeste kunnen

een digitaaf bestand afdrukken op standaard fotopapier of inkjet-

afdrukken van zeer hoge kwaliteit maken. Hoewel het duurder is,

zijn de afdrukken dat doorgaans waard. Doe echter wel uw huiswerk.

Bekijk voorbeelden van het werk van de afdrukcentrale voordat u

bestelt en vraag of de resolutie van uw bestand hoog genoeg is.



Hteurbeheer
Een van de lastigste aspecten van digitale fotografie is kleuren en het contrast

van de afdrukken overeen te laten stemmen met die op het beeldscherm.

Kleurbeheer helpt u hierbij.

Hleurrurmlen
Digitale apparaten (computers, camera's, printers en scanners)

werken allemaal met bepaalde 'kleunuimten'. Dit is het visuele

spectrum, oftewel kleurengamma, van alle kleuren die kunnen

worden waargenomen door een camera, herkend en weergegeven

door computerprogramma's of op papier gezet door een printer.

Alle kleurruimten verschillen enigszins van elkaar. Het doel van

kleurbeheer is echter ervoor zorgen dat ze werken met dezelfde

kleurruimte. De digitale informatie die hiervoor zorgt, noemen we

een 'profiel'. De apparaten gebruiken vaak verschillende profielen

maar de kleurruimten zijn doorgaans vergelijkbaar.

@Hleurbeheer
Gebruik kleurbeheer 0m ervoor te zorgen dat een digitaal beeld

dat u afdrukt, er zo veef mogelijk uitziet als op uw beeldscherm.

Als kleuren op een computer en printe,r goed worden beheerd,

kunnen afdrukken normaliter worden

gemaakt zonder testen. Dit bespaart tijd

en een hoop ìnkt en papier die anders

zouden zijn verspìld aan proefafdrukken.

s$ltuaarnemrng
Het is in feite onmogelijk om een afdruk

te krijgen die exact hetzelfde is als wat u

op uw monitor ziet. Een afdruk ziet u als

gereflecteerd licht, terwijl de afbeelding

op het scherm wordt gevormd door

uitgestraald licht. Glanzend en mat papier

zorgen er ook voor dat dezelfde afdruk er

iets anders uitziet. De kleuren op glanzend

papier lijken iets hefderder doordat het

papier meer ficht reflecteert.

IZE tn,'



SchermHahbrahe

De eerste stap is het kafìbreren van uw computer-

scherm. Uw monitor heeft instellingen die een

acceptabele kleurbalans kunnen opleveren, maar

voor nauwkeurige resultaten moet een speciaal

apparaat worden gebruikt. Dit wordt bevestiqd

op het scherm, waarna de bijbehorende software

een serie tests uitvoert. 0p basis hiervan wordt

een profiel gemaakt, dat automatisch aan de

monitorinstellingen kan worden gekoppeld.

lndien mogelijk, moet u uw scherm regelmatig

kalibreren.

Beetden omeellen naar proFrelen

Digitale camera's en scanneTs gebruiken standaardprofielen, waarvan sRGB en Adobe RGB

(1998) het populairst zijn. Beide hebben een vergelijkbare kleurruimte, maar veel fotografen

converteren foto's in sRGB naar Adobe RGB (1998), wat een industriestandaard is. Photoshop

biedt in het menu Edit erg uitgebreide opties voor het bekijken en instellen van het profief,

via Color Settings en Assign Profile. Photoshop Elements biedt beperktere keuzemogelijk-

heden, hoewel beide profielen beschikbaar zijn via Color Settings.

Embedded Profile Mismatch

The document "131_3120.JPG" has an embedded color profile
that does not match the current RGB working space.

Embedded: sRGB lEC61966-2.1

Working: Adobe RGB

What would you like to

O Use the embedded profile (instead of the working space)

ð Convert document's colors to the working space

0 D¡scard the embedded profile (don't color manage)

i:
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Pnnlers Ha[breren
Het kalibreren van de printer is de volgende, en moeilijkere stap.

Uw printer heeft verschiflende instellingen, of profielen, voor

verschillende papiersoorten (mat, glanzend, etc.). Andere merken

papier geven echter andere resultaten, zeffs met dezelfde inkt. Het

is daarom nodig proefafdrukken te maken, op hoge kwaliteit, om de

beste instellinq te vinden. ln het ideale gevaf kan een nauwkeuriger

profiel worden geimporteerd en gebruikt. Dit profiel kunt u dan

selecteren in het venster Print Preview.

@

E
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B¡geteuerde proFtelen

Fabrikanten van kwaliteitspapier bieden vaak gratis profielen aan

op hun website, die u kunt downloaden naar de Color Sync Library

Hoewel deze profielen goed kunnen werken, moet u misschien

kleine aanpassingen aanbrengen in kleur en contrast. Als dit als

een aanpassingslaag wordt gedaan, kunt u die bewaren en

toevoegen aan andere afbeeldingen voordat u ze afdrukt. Als de

afdruk bijvoorbeeld een lichte kleurzweem heeft, hebt u een

aanpassingsfaag voor Color Balance nodig om deze te corrigeren.

0p maal gemaaHle
proFtelen

Voor de beste resultaten kunnen professionele digitale Iaboratoria

profielen op maat maken. Ze sturen u dan een bestand van een

kleurenkaart die u moet afdrukken met de door u gekozen inkt en

papier. Het lab meet deze kleuren en tonen dan met een spectro-

meter en vergelijkt ze met een staalkaart. Vervolgens worden de

verschillen gekalibreerd en gecorrigeerd en ontvangt u (doorgaans

per e-mail) een nieuw profiel. Het lijkt misschien prijzig, maar op

maat gemaakte profielen zijn erg nauwkeurig en kunnen

op de lange termijn veel tijd en geld besparen.



L{31JPEG en PDF
JPEG-bestanden zijn gecomprimeerde beelden die snel verstuurd

kunnen worden of gebruikt op websites. Kies Save As in het menu File,

selecteer JPEG als bestandsindeling en stel de gewenste kwalìteìt ìn.

Save for Web in het menu File is echter een meeT verfijnde methode

om JPEG-bestanden te maken.

Saue For LUeb

Deze opdracht stelt u ìn staat de best mogelijke kwaliteit JPEG-bestanden te maken, maar houdt ook rekening met

de afmetìngen waarop ze getoond worden en maakt ze zo klein mogelijk. U kunt kiezen uìt verschillende lveergaven

voor uw beeld, waarbij de meest bruikbare,2-Up, twee deelvensters bevat. ln het lìnkervenster ziet u het originele

bestand, in het rechtervenster hoe het uiteindelijke JPEG-bestand wordt. Eronder ziet u de huidige bestandsgrootte.

Het beeld en de gegevens in het rechtervenster worden automatisch bi.jgewerkt als u instellingen aanpast.
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Slandaardresoluhes
lnstelmogelijkheden voor de resolutie vindt u rechts. ln het

bovenste vak kunt enkele standaardresoluties kiezen. Gebruik GIF

en PNG voor tekeningen. U kunt voor JPG kiezen uit verschillende

compressieniveaus. Via het invoervak Ouality kunt u ook een

percentage opgeven voor de compressie.

sþmasespe
Vooral handig voor webdesìgners. Toont onder Original Size het

oorspronkelijke afbeeldingsformaat en onder New Size invoer-

vakken waarin u afmetingen kunt opgeven (alles in pixels). Een

JPEG-afbeelding voor een webpagina kunt u het best klein houden

om de tijd voor het downloaden zo kort mogelijk te maken. Aan-

gezien websites op 72 ppi worden getoond, is het eenvoudig om

de benodigde afmetingen te berekenen. Stem de resolutie af op

de kwaliteit die u op het scherm nodig hebt.

lmage Size

OriginalSize
Width: 1944 pixels

Height 2592 pixels

ew Size

width:

Height:

Percent:

Quality:

488

18.83

¡ili pixels -
p¡*"lrJ CI

f Constra¡n Proportions

Bicubic

Applv

Hterne defarts

conlroleren
Voordat u het bestand opslaat (met Save) controleert
u kleine detaifs door in te zoomen. Dit doet u door
linksonder een ander zoompercentage te kiezen.

Gebruik het Hand-gereedschap in de kleine werkbalk

links om het beeld te verschuiven. 0m de beelden

naast elkaar te vergelijken, stelt u het zoomniveau

in op Fit on Screen.

N

Ð

8:

0pslaan ats PDF

U kunt eventueel een afbeelding opslaan als Photoshop PDF via de

vervolgkeuzelijst Format die u te zien krijgt bij Save As.

@Beslanden
loeuoegen
aan een PDF

Met de juiste software van Adobe kunt u

meer beelden of documenten toevoegen

aan een PDF-bestand via het menu

Document, door daarìn achtereenvolgens

Pages en lnsert te kiezen.
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Drauoorslettlngen
Diavoorstellingen kunt u met Photoshop eenvoudig maken en zi.in een zeer bruikbare

manier om uw werk te vertonen op het scherm, online of opgeslagen op een dvd.

Photoshop voor Windows biedt uìtgebreidere mogelijkheden dan Photoshop voor Apple

lVacs, maar Mac-gebruikers beschikken al over andere software op hun computer.

Een drauoorsfet-

Ung slarlen (pc)

0m te begìnnen selecteert u de gewenste beelden

(of mappen) in de Photo Browser en daarna klikt

u op de knop Create in de werkbalk Shortcuts.

ln de vervolgkeuzelijst kiest u Slide Show. Het

venster Slide Show Preferences verschijnt.

0pties zijn al ingesteld, maar u kunt deze

danpassen met de Editor.

Strde Shou Edtlor

0m de volgorde van de foto's te bepalen, versleept u de miniatuurafbeeldingen in het

'Story Board'. U kunt van hieruit de beelden bijsnijden, overgangen, muziek, commentaar

en titels toevoegen en vele andere functies benutten.

0 Photoshop Êlsm€nls Sllde Show Ëdltor- Unlil€d Sildê Show
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Een van de belangrijkste punten is hoe lang elke foto wordt

getoond. De standaardinstelling is vijf seconden. 0m dit te wijzigen,

klikt u op het pijltje onder een foto en kiest u een tijd in de vervolg

keuzelijst. Een te korte tijd leidt ertoe dat uw publiek de foto niet

goed kan bekijken, een ie lange tijd wellicht tot verveling.
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0uergangen

Er zijn weliswaar allerlei opzichtige over-

gangen die u kunt gebruiken, zoals schuiven,

in elkaar overfopen en opfossen, maar

misschien ontdekt u na enig experimenteren

dat eenvoudigweg de volgende foto tonen

minder afleidt en doeltreffender is. 0m een

standaardovergang voor de gehele diashow

in te stellen, kiest u in het menu File voor

Select All Transitions en stelt u de gewenste .
overgang in via het eigenschappenvenster

Þ

PDF-drashor-us
(op een fTlac)

De Mac-versie bevat geen Slide Show Editor, maar gebruikt een

veel eenvoudiger PDF-versie (File, Automation Tools, PDF Slide

Show).0m beelden te importeren, klikt u op Source.Orden ze

door de bestandsnamen naaT de juiste positie te slepen. Kìes

Presentation als uw 0utput Option, stel de weergaveduur van

de dia's in en klik op Save.

Extras

Rndere

eFFeclen

U kunt teksten toevoegen als titeldia's en

achtergrondmuziek toevoegen (het is ook

mogeli.ik om de diashow zo in te delen dat

de lengte is afgestemd op een muziek-

nummer). Als uw computer is uitgerust met

een microfoon, kunt u zelfs commentaar

toevoegen aan de show.

\7
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findere atlernaheuen
op een fTlac

Adobe Bridge kan een eenvoudige diashow weergeven vanuìt het

menu View (maar alleen opslaan als PDF), hetgeen ideaal is om te

bekijken wat er voor beelden in een map staan.Ook met iPhoto

kunt u diashows weergeven en bewaren. Verder is iMovie ideaaf voor

het samenstellen en bewaren van diashows, hoewel het eigenlijk is

bestemd voor videobewerking.

Drashor¡-rndehngen

Bij het maken van de diashow moet u er rekening mee houden dat

een reeks liggende beelden prettiger te bekijken is dan afwisselend

liggende en staande beelden.

Tlansition:

Beularen en lrleergeuen
Er zijn vèrschillende mogelijkheden voor de uitvoe¡ bijvoorbeeld als WlvlV- of PDF-bestand.

PDF kunt u eventueel sturen als bijlage bij een e-mailbericht, maar het ondersteunt alleen

normale overgangen en als u achtergrondmuziek toevoegt, neemt de bestandsgrootte

enorm toe. Als uw computer over een brander beschikt, kunt u Burn to Disc kiezen om de

voorstelling op een dvd te branden of Send to TV als u een geschikte aansluiting hebt

tussen uw pc en televisie.

Lengle
Houd tot slot rekening met uw publiek. Een vertoning van een uuT

met vierhonderd beelden lijkt u misschien prachtig, maar een

presentatie van vijf minuten met vijftig van uw beste opnamen

houdt de aandacht beter vast!
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l.Uebgateneën

Webgalerieën maken en uploaden naar een website is eenvoudig, maar de

bediening van pc en Apple lVac verschilt.

fldobe l.Ueb Phofo

Gatterg (uoor pc)

U kunt kiezen uit verschillende sjablonen, maar ze gaan allemaaf

uit van miniatuurafbeeldingen waarop u kunt kfikken vooT een

vergroting.Open het menu File en kìes in het submenu Automate

de opdracht Create Web Photo Gallery. U ziet een venster met vier

gedeelten om uiterlijk en inhoud van de pagina's te bepalen.
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De arbeeldrngen
prepareren

Voordat u de galeriepagina's maakt, plaatst u de afbeeldingen in

een nieuwe map die in de galerìe kan worden geÏmporteerd.
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fl Fbeetdrngen tmporferen
Links ziet u een kolom met miniatuurafbeeldingen, waaTaan u afbeeldingen toevoegt door

op Add te klikken. U kunt het best een map voorbereiden met alle afbeeldìngen, maar u kunt

altijd nog losse afbeeldingen toevoegen. Verwijder een afbeelding door erop te klikken en

daarna op Remove. De volgorde van de miniatuurafbeeldingen kunt u eenvoudig wì.lzigen.

Galenesl¡t
Er zijn veel verschillende galeriestijlen, die u kiest uit een vervolgkeuzelijst. In een klein

voorbeeldvenster verschijnt de gekozen stijl. Photoshop biedt professionelere en rustiger

Iay-outs dan Elements.

lt- 1t=



Pagrnalrlel

lvlidden in het venster vindt u een keuzelijst

met verschillende opties. De eerste is

Banner, voor de paginatitel. Kies een letter-
type en grootte. U kunt ook een datum en

e-mailadres toevoegen. Dìt adres wordt een

koppefing waarop bezoekers kunnen klikken

om direct contact op te nemen.

Ð

@
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De arbeel-
drngsgroolle
rulJergen

Selecteer de optie Large Photos om het

formaat voor de vergrotingen te bepalen,

uitgedrukt als de breedte in pixels. Kies uit

drie standaardformaten 0f voer zelf een

breedte in. Er zijn ook verschillende

mogelijkheden om titels bij af le beelden te

tonen, maar de desbetreffende gegevens

moet u wel eerst toevoegen via File lnfo in
het menu File. Als u het vakje Filename

niet leegmaakt, wordt de bestandsnaam

getoond, inclusief de extensie .jpg.

Thumbnarts

Selecteer deze optie voor de miniatuur-

afbeeldingen. Bij sommige stijlen, zoals

Simple, kunt u dan het aantal rijen en

kofommen opgeven.

tãdn[¡JIEr
London

London

ll2l3l4l5l6t7t8t9t10

Cuslom Colors

Selecteer deze optie om kleuren ln te stellen voor de achtergrond,

tekst en koppelingen. Klik in een kleurvak om Color Picker te

openen, maar activeer wel de optie 0nly Web Colors, zodat gekozen

kleuren online goed weergegeven kunnen worden.

@

@

@

Doel en uploêden
Als alles is inqesteld, kiest u een doefmap en klikt u op 0K. De

webpagina's worden dan automatisch gegenereerd en op het

scherm getoond, elke pagina heeft een internetadres. Deze

bestanden kunt u vervolgens uploaden naar uw website.

Rdobe l.Ueb Photo
Gatterg (uoor fTlac)

Het venster is praktisch

hetzelfde als bij de pc-versie,

maar mist de mogelijkheid om

de verzameling beelden te

bekijken voordat u de web-

galerie maakt. Web Gallery

kan echter rechtstreeks van-

uit Adobe Bridge worden

benaderd (zie pagina 116117)

via het menu Tools, dus u kunt

daarin de beelden ordenen.
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Errlclënl arch¡ueren
Hoe meer foto's u maakt en bewaart, des te efficiënter moet u zijn in

het archiveren van uw beelden.

[UerHmelhode

Als al uw beelden worden bewaard op de harde schijf van uw

computer, moet u ze efficiënt archiveren. Professionele fotografen

hebben het vaak over hun werkmethode, de manier waarop ze het

downloaden, bewerken, converteren, opslaan en archiveren van

duizenden beelden regelen. Het is een goed idee om enkele van

hun gewoonten over te nemen.

Fìrchrueren

Als u veel verschillende beelden opsfaat, moet u alle mappen op een

centrale locatie bewaren. Daarin kunt u weer allerlei submenu's en

mappen maken, maar u weet in elk geval waar u moet beginnen met

zoeken naar een beeld. Maak er een gewoonte van om kopieên in

verschillende bestandsformaten te maken - converteer bijvoorbeeld

RAW-bestanden (of JPEG-bestanden met hoge resolutie) naar TIFF -

en besluit of u beelden van dezelfde opname in dezelfde map

bewaart of in andere mappen al naargelang het bestandsformaat.

Wat u ook besluit, kies een bepaalde methode en hou daaraan vast.

@

@ flndere opslagmedta

Hoewel een computer zeer veel ruimte op de harde schijf heeft,

werkt hij beter als die niet te vol is.0m ruimte te besparen kunt

u beelden opslaan op cd's, dvd's of in het ideale geval op andere

harde schijven (ziefip24 en 25). Daarmee voorkomt u dat u

bestanden kwijtraakt als er een probleem is met de computer

of als deze wordt gestolen. Hanteer opslagmedia voorzichtig en

bewaar ze op een droge plaats.

L{53

@ Beetdrndex

Fotografen die werken met films, maken vaak een contactafdruk van een stel negatieven in plaats

van elk negatief af te drukken. Van hele stroken negatieven maken zij miniatuurafdrukken op

fotopapier. U kunt met Photoshop met de functie Contact Sheet ook kleine afdrukken van alle

beelden maken.
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Drgrlate beetdrndex

maHen

Met een pc kunt u beeldindexen rechtstreeks vanuit 0rganizer

maken. Als een verzameling foto's wordt getoond, kiest u Contact

Sheet in de vervofgkeuzelijst. Klik op Page Settings om te bepalen

hoeveel beelden u wilt per pagina.

0p een Mac vindt u de aparte opdracht Contact Sheet ll in het

menu File. Kies uit de map in Source lmages, bepaal de resolutie

en grootte voor het uiteindelijke document, kies het aantal rijen en

kolommen en klik op 0K. Het contactvel wordt snel opgebouwd

terwijl de computer elk beeld (en titel) selecteert en de pagina vult

met miniatuurafbeeldingen.

@

@

@

Beeld¡ndeHen aFdruHken

U kunt beeldindexen weliswaar bewaren op uw computer, bijvoor-

beeld in aparte bestanden, maar het is logischer om ze af te

drukken voor eenvoudig opzoeken. U bent dan wel gewend aan het

bekijken van beelden op het scherm, maar het werkt doorgaans

sneller om een stapel afgedrukte vellen door te nemen om een

beeld te zoeken of na te gaan wefke opnamen u hebt.

Cd-hoes;es maHen

U kunt specifiek beeldindexen maken voor cd-hoesjes. Hoewel

misschien niet elk beeld dat op de cd staat op het hoesje past, biedt

een selectie van zestien opnamen een snel overzicht van de inhoud

van het schijfje (zie blz.93 voor meer hoesjes).
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Bladeren door beslanden
Efficiënt bladeren door bestanden is belangrijk om snel mappen of foto's te zoeken.

Apple Macs en pc's gebruiken echter twee verschilfende methoden.

fldobe Brtdge
o burnham swans- Adobe 8r¡dge

Bridge wordt geleverd bij Photoshop en

tlements (alleen voor Mac) als los program-

ma. U kunt het openen via het menu File

(Browse with Bridge) of via het systeèmmenu.

Het vereist een snelle processoT en veel

werkgeheugen. Zoek mappen vla het lijstvak

linksboven in het venster. Pas de weergave-

grootte aan met de schuifregelaar rechts-

onder. Dubbelklik op een beeld om dit te

openen in Photoshop of sleep het naar het

programmapictogram. Begìn aanvankelijk

met kleine miniatuurafbeeldingen om snel

te bladeren en maak ze daarna groter om

gedetailleerder te zoeken.

üJeergauemodr

rn Bndge

De standaardweergave toont miniatuur-

afbeeldingen, maar u kunt drie andere modi

kiezen. Filmstrip geeft het geselecteerde

beeld groot weer met daaronder of daarnaast

een verschuifbare strip met alle beelden in

de map. De andere modi tonen ofwel een

verticale lìjst van de beelden met daarnaast

technische gegevens (metadata) ofwel een

vergelijking tussen verschillende versies van

dezelfde foto naast elkaar.
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ÊFbeetdrngen Indeten me[ Brtdge

0m afbeeldingen te ordenen in Bridge, versleept u ze. U kunt de beste afbeeldingen ook indelen naar rang door

er een waardering aan toe te kennen. Selecteer eenvoudigweg de miniatuurafbeelding en kies een sterwaardering

(1-5 sterren) in het menu Label.0m uw beelden op volgorde van waardering te plaatsen, kiest u Sort > By Rating in

het menu View.
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tr9Bladeren mel Organeer [uoor Pholoshop
Etements, üJ I ndou.ls-uersleJ

De 0rganizer biedt verschilfende opties om beelden te archiveren, bekijken of organiseren. Dat zijn bijvoorbeeld
Date (Newest First), dat het nieuwste beeld eerst toont, of Date (0ldest First), dat het oudste eerst toont. Folder
Location, dat beelden toont in de mappen waarin ze zijn opgeslagen, is vaak de handigste. Pas de grootte van

de miniatuurafbeeldingen aan met de schuifregelaar. Dubbelklik op de bestandsnaam 0m een beeld te openen.

RFbeetdrngen labets
geuen

U kunt afbeeldingen in de 0rganizer voorzien van eigen sleutel-

woorden, ook wel'tags'genoemd. Deze tags kunt u benaderen via

de tabbladen Tags en Collections. Dit is een handige voorziening om

foto's te groeperen per onderwerp, bijvoorbeeld Familie of Vakantie.

W

& Adobe Photoshop Elements 4.0 (Organizer) My catâtoque.psa - ox
File Edit F¡nd V¡ew Window Help g 
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RRIU uerluerHen

s|BRUJ
Veel diqltale cameTa's (en alle professionele modellen) kunnen beelden vastleggen

als RAW-bestanden (zie tip 47).Omdat die niet zijn gecomprimeerd, bevatten ze meer

informatie en is dit het favoriete formaat van professionele fotografen. RAW-

bestanden moeten worden 'verwerkt', oftewel opgeslaqen als TIFF- of JPEG-bestand.

Er zijn speciale en dure programma's verkrijgbaar voor RAW-verwerking. Adobe

Bridge biedt echter ook uitgebreide mogelijkheden.

Lens

Gebruik Lens om misplaatste kleurkanalen te corrigeren die zijn veroorzaakt

door een inferieure lens. De functie kan ook vignetterlng verminderen of

benadru kken.

W0penen uanutl fldobe Brtdge

s$Icurue
Gebruik Curve voor fijnafstelling van het contrast. Dit werkt op

I 
dezelfde manier als aanpassen met Curves in Photoshop (zie tip 99).

I

@

Cahbrale

Als er nog steeds kleurafwijkingen zijn, gebrulkt u de schuifregelaar

op het tabblad Calibrate om deze te corrigeren.

[UorHFtotu 0ptlons
0nder de grote afbeelding ziet u de optie Show Workflow 0ptions, die altijd

geactiveerd zou moeten zijn. De afbeelding wordt dan bewaard met de juisie

kleurruimte (zie tip 431) en u kunt uit verschillende afmetingen in pixels kiezen

voor het opslaan van de afbeelding, en de resolutie in ppi instellen.

RAW-bestanden die u vanuit Bridge opent, kunt u individueel verwerken of als groep.0m dit

te starten selecteert u het gewenste bestand of bestanden en kiest u 0pen As Camera Raw

in het menu File. Er verschijnt een afbeeldingsvenster met, als een groep bestanden is

geselecteerd, links een strook miniatuurafbeeldingen. Gereedschappen, zoals Crop, Rotate

lmage en Straighten, vindt u in de werkbalk boven de afbeelding. ln het rechterdeel van het

venster vindt u de volgende vljf tabbladen voor het aanpassen van de afbeelding.

ff,Êd¡usr
Hiermee regelt u de witbalans, die zorgt voor natuurlijke kleuren in het beeld. Als er een

zìchtbare kleurzweem is, corrigeert u deze door de schuifregelaar Temperature te

verplaatsen of door met de Whìte Balance-pipet te klikken in een neutraal getint deel van

de opname (zwart, wit of grijs). De schuifregelaars hieronder worden automatisch ingesteld

en dit ìs doorqaans accuraat, maar u kunt ze natuurli.ik ook handmatig aanpassen.

Delarl

Gebruik deze optie om te verscherpen en ruis te verminderen. Het is vaak echter beter om

naderhand te verscherpen in Photoshop.Ook ruis verminderen kan achteraf gebeuren, bij

voorkeur met een zelfstandig programma zoals Noise Ninja.

Ueraameltngen ueruJerHen

Als alle instellingen naaT vvens zijn, klikt u op Save. U moet dan 0pgeven waar de bestanden

worden bewaard en in welk formaat.0m een veTzameling beelden te verwerken, klikt u

boven de kolom met miniatuurafbeeldingen op Select All. Het aantal te verwerken afbeel-

dingen verschijnt op de knop Save. Klik daarop. Terwijl de beelden worden verwerkt, wordt

het aantal nog te verwerken beelden getoond op het scherm.

ìtE ltg
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Toelsencomblnahes

Het lijkt misschien overbodiq werk, maar

toetsencombinaties leren gebruiken is op de

lange termijn een groot voordeel omdat u

sneller kunt werken als u niet zo vaak de muis

en de menu's hoeft te qebruiken. De volgende

lijst bevat slechts een deel van de mogelijke

toetsencombi naties.

He[ menu lmage

Cofqr Bglance Cmd*B

Curve¡.

Levels

Cmd +fvt

Cmd+L

H ue/Satu ration Cmd*U

Cmd+llnvert
Desaturate Cmd+Shift*U

Pc's en macs

Pc's en Macs hebben een andere toetsenbordindeling. Deze lijst is

gebaseerd op een Mac-toetsenbord. Voor pc's moet u Command

vervangen door Ctrl en Option door Alt.

He[ menu edll
ten Sqlpctje wiiiel Delete

Kopi eren Cmd+C

Cmd+X

Cmd*V

Hel menu Lager

Nieuwe laaq Cmq*5¡¡¡¡¡

Volgende laag

Vorige laag

Laag wrssen

Lagen groeperen

Lagen verenigen

G¡qgpe¡e¡ als nieuw Smqrt Obj

!ggen sqmgnyoegen

liçhtba¡e laqen

s$He[ menu Fitler

Add Noise

Gaussian Blur

t0n

Unsha¡p Mask

Van!sh ing Point

0Pt+l

0pt+[

Cmd+Shift+-

Cmd+G

Cmd*0pt+Shift*0
H

Cmd+E

Cmd+Shift+E

l(njppqn

Ptakkqn

llqkken b!¡nen (selectie)

Plakken buìten (selectie)

Cmd+Sh!f t*V

[¡¡{+Qpf+$þiff+!

Vrlje Tra¡sfo¡mat'. ,tQ*t
0pvullen met achtergrondkleur Cmd+Delete

0pvulen met voorgrondkleur Opt+Delete

0pvullen met achtergrond en t¡q¡spara¡!!e bewaren Cmd+ShiÍt*Delete

0pvul len mq! votrg¡onQ[!eur en transpa ranti,e beware¡ Opt+S!tiJt*Detq't9

Geschiedenis: stqp onge(aa¡ maken Cmd+0pt*Z

Geschiedenis: stap herhalen Cmd+Shift+Z

[¡f+Qpl+$þiff+l
ift*G

hift+Y

Cmd+0pl+$þifl+¡

Cmd*0pt+V

L{85
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Hel qereedschapspalef Photoshop-

rndex

0m de complete index van toetsen-

combinaties in Photoshop te raadplegen,

gebruikt u de toetsencombinatie

0pt+Sh ift+Cmd+K.

C¡op¡ge¡eedsçhap C

Brush/Pencil/Color Replace-ment-gereedschap

Schakelen tussen Brush/Pencil/Color

Replacement-gerqgdgqhap

Standaardkleu ren

t¡q¡erygerqgdschappen

scha(el,e-¡ tuiien Èiaiei qòieedich¡p¡en
Schermmodus

Eyedrqpper/Sample¡/Mea¡u¡9-ggrggdschap

Schakef en tussen Eyedropper/Sampler/Measure-

ggrgqdscfap

Shift+B

Shift*E

Magic Wand-gereedschap

Shift+l Kleuren verwisselen

Hifo¡y/Art Hi

Schakelen tqslen Pen/Íeqlorm Pen-gereedschap Shift+P

0Standaard Q modus

Blur/gha¡pgn/Smudgglgeree{sçhap R

Sqhpkqle¡tussenBlur/Sharpen/Smudge-gereedschap Slllft+R
Clole/Petlq¡¡ Slqmp gereed¡çhap s

SchakelentussenClone/PatternStamp-gereedschap Shift*S
Type;gerqqd gçhpppe¡ (y9r!!caq!/horizontaa l)

Schakelen tussen Type-gereedschappen

(vqltiqpq !/horizollap!)

B

E

T

Q¡qdle¡llPai¡! Bqç¡91:ggtegdschqp,

$qha(e!e¡ lus¡qn G¡q(¡q¡!1fq!¡t Bqclet-ggrgqlsçhqp lttilttC Shapg;gg¡gedschap
Ha !d.-99reeq!chap

s.eleçlqren F

b

H

Shift*T

U

Sçhat_elg¡ lusse¡ lhape/Line-gereedsçhappen Sh{t+U

lvloye;gergedsqfap UoorHeuren

0m het algemene uiterlijk van enkele

voorzienÌngen en functies in Photoshop te

wijziqen, bijvoorbeeld van pictogrammen,

rasters en linialen, kiest u Preferences in

het menu Photoshop.

V

W

SpgtHeqll¡g/Hea[inq/Patcþ/Redtye:gerggdlchap J

Schakelen tussen Spot Healing/Healing/Patch/

Red Eyg-qq¡e.e-dqchap

Schakelen tussen Histqty/Art History penseel Shlft+Y

Y

Shift+J

L

Zoom-ge¡eedsqhap

lnzoomen

Z

Cmd+SpaceSlice-qereedschap K

-SçhakeJentussenSlice/SelectSlice-gereedschap ShìfþK Uitzoomen 0pt+Space
La

Schakelen tussen Lasso-gereedschappen Shjft+L

Marquee:gereedschap, M

Schakelentusenneiianquiar/fttipticátUarquee Shitt+M

l'!o!es1A9dio Ann.otation gereedschap N

Schakelen tussen Notes/Aud1q An¡ola!!on;g9¡eedschap !hift+N
Dodge/Bur¡lSpo¡ge:gerqgdschap 0

Schakelen t-ussen Dodge/Bu¡¡lgponge:ge!eqdsçhap Shift+0

Pen/Freeform Pen-gereedschap



L{93

0p internet vindt u natuurlijk talloze handige

bronnen voor Photoshop-gebruikers.

[!LUU.AdObe.COm

De meeste recente informatie over alle software

van Adobe en veel tips, instructies en cursussen.

r.ut u t u.pholoshopuser.corn

De website van de National Association of Photoshop Professionals'

ffi
¡ET' wt rJt u.Freepholoshop.com

Handige verwijzingen naar websites met gratis plug-ins en andere

downloads.
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i !, r.rlLrJr.u.pholoshopsupporLcom
'"

l

'i r, ri I ,r.utULIJ.ulllhelm-feseafch.com

Een van de vele websites met gratis Photoshop-cursussen, nieuws en andere bronnen.

AówTó Fix OvérérÞo!èd lúager I Plotosbopsuppo¡@h

Voor informatie over de archiveringskwaliteit van inkjetprinters en papiel
printerspecificatles en traditionele fotomaterialen.

;'t â ãh.Þ,i,il.ii;ì ;;r;;*;/ì;,ì;i;ñil;i*--ii.ioãni,.¡i'.i -" ---ì 
cr.ph,o*óos¿b

cd¡¡or 9rn.!! rrk¡¡¡id in(.

lc.

Hetp

Hoewel Photoshop en Photoshop ilements worden geleverd met een uitgebreide

handleiding, kunt u meer informatie vinden via het menu Help, waarmee u het

Adobe Help Center kunt oproepen. Zoek op onderwerp of vraag, of typ een zoekterm

om relevante informatie te vinden.

ÞæiËeEl

¡'' li' li' litfldobe cursussen
Adobe heeft een aantal cursussen (tutorials) gemaakt, die online beschikbaar zijn en tevens

deef uitmaken van de software (zie tip 27). Bij Photoshop ontvangt u bovendien een dvd met

tips, instructies en voorbeelden van de nieuwste functies.

)

iil l

' !:
EtHe dag rels nteuus leren

Dit boek is weliswaar informatief en praktisch, maar een geschreven gids kan nooit

wedijveren met praktijkervaring. Vertrouwdheid met Photoshop krijgt u door veel oefenen,

dus het is tijd om dit boek neer te leggen en plaats te nemen achter uw computer!

FHOT.OSHOPSUPPORT.com
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Technsche lermen
Fìcl¡ons
Veel functies in Photoshop moeten vaak

worden herhaald voor verschillende

bestanden. Een dergelijke procedure kunt

u vastleggen als een Action.

Brls en btldtepfe
Elk stuk informatie in een afbeeldings-

bestand wordt bewaard als een bit die

kan worden gelezen en verwerkt door de

computer. ten Z-bits afbeeldÌng gebruikt

slechts twee informatieniveaus: zwart of

wit. De computer kan alleen wiskundige

bewerkingen uitvoeren in binaire code op

machien van twee. Toename van informatie

per pixel gaat dus in de vorm van twee tot

de macht x. Dit noemen we ook wel de

bitdiepte. Twee tot de machi vier (4-bits)

betekent 2x2x2x2, oftewel zestien niveaus

voor de kleurinformatie per pixel. Bij

digitale fotografie werken we vaak met

B-bits, hetgeen 256 informatieniveaus per

pixel betekent. Dat zijn nog steeds slechts

256 grijstinten, ook wel bekend als een

grayscale. Als u met RGB werkt, worden drie

aparte grayscales gebruikt. Elk daarvan

wordt echter getoond als een primaire kleur

- rood, blauw of groen - in plaats van grijs,

zodat de combinatie hiervan een compleet

kleurenbeeld oplevert. Technisch gezien is

dit een 24-bits afbeelding en is het aantal

mogelijke niveaus voor de visuele

informatie per pixel vermeerderd tot meer

dan 16 miljoen. Toch worden ze nog wel

aangeduid als B-bits.

Br¡dge .

Adobe Bridge wordt geleverd bij

programma's in de Creative Suite (CSZ)-

verzameling. Het is een hulpmiddel voor het

bladeren door afbeeldingen, erg handig

tijdens het bewerken. Het kan beelden

uitwisselen tussen Adobe-programma's.

Het kan ook online-beeldenverzamelingen

benaderen.

Bgle
De grootte van digitale beelden wordt

uiigedrukt in bytes (B-bit$. De eenheden

zijn steeds een factor duizend groter (om

wiskundig correct te zijn:1024). Een kilobyte

(kB) bestaat uit 1024 bytes en een megabyte

(MB) uit 1024 kilobytes. Een gigabyte (GB) is

evenveel als 1024 MB.

CMVH
Afgedrukte digitale beelden gebruiken de

basiskleuren CMYK, oftewel cyaan, magenta,

geel en zwart.

Fealher
Als een selectie wordt gemaakt om een deel

van een afbeelding te wijzigen of bewerken,

kan een mate van Feathering worden

ingesteld, zodat bij bewerking in een ander

beeld een geleidelijke overgang tussen de

twee elementen ontstaat. De mate van

Feathering hangt af van de grootte en wordt

uitgedrukt in pixels.

Gragscale
Een grayscale- of grijswaarde-afbeelding is

een monochrome weergave van de tinten in

een foto. Het is ook de verzameling tinten

die wordt gebruikt in een zwart-witfoto.

Een grote grayscale heeft veel verschillende

tinten tussen zwart en wit, een kleine

grayscale heeft slechts enkele tinten.

Hrslogram
Een grafische representatie waarin de

verdeling van tinten in een digitaal beeld

wordt getoond, van schaduwen tot licht-

accenten. Het histogram van een afbeelding

kan worden bekeken via Levels of door het

palet Histogram te openen. Digitale

camera's kunnen meestal het histogram van

een opname tonen om te controleren of de

belichting de juiste tinten heeft opgeleverd.

lnlerpotalte
Een digitaal beeld kan worden vergroot met

lmage Size in Photoshop of met speciale

software. Bij het vergroten (of interpoleren)

worden nieuwe pixels toegevoegd om het

beeld groter te maken. Daarbij worden eerst

de omringende pixels geanalyseerd, om de

tint en kleur van de nieuwe pixels te

bepalen.

lS0 (lnlernahonat Sfandards
0rqanraailonl-uaarde
Dit is een internationaal geaccepteerde

maat die oorspronkelijk werd gebruikt om

de gevoeligheid van fotografisch materiaal

aan te geven. De waarde wordt aritmetisch

berekend om te corresponderen met elke

belichtingsstop. 200 lS0 is een stop lang-

zamer dan 400, maar een stop sneller dan

100. Digitale camera's hebben deze meet-

eenheid overgenomen, zodat een snellere

stop minder licht nodig heeft, maar op

de hogere niveaus is er wel meer kans op

ruis.

JPEG (Jornl Photographlc
Experls Group)
Een formaat waarbij een digitaal beeld

wordt gecomprimeerd om de bestands-

grootte en resolutie te beperken, door

een percentage pixels te verwijderen.

De kwaliteit van een JPEG hangt af van

compressie en methode.

Hanalen
ln Photoshop bestaat een beeld uit verschil-

lende kanalen, die kunnen worden benaderd

via het palet Channels. Er zijn verschillende

kleurkanalen (rood, groen en blauw), dit ziin

de gekleurde grijswaarde-af beeldingen die

samen de kleurenafbeelding vormen.

Daarnaast zijn er vaak ook Alpha-kanalen,

die worden gevormd door een volledig

zwart en wlt masker voor het bewerken

van delen van een beeld of kanaal.

Hleurenqamma
Het bereik van de verschillende kleuren die

een digitaal apparaat kan weergeven of

reprod uceren.

Hleurrurmle
Verschillende formaten en modi, bijvoor-

beeld RGB en CMYK, hebben verschillende

kleurruimten en kunnen dus een ander

kleurengamma accuraat weergeven. Dit is

vaak een probleem bij het converteren van

RGB-beelden naar CMYK. Bij projectie op een

monitorscherm, heeft het RGB-beeld een

grotere kleurruimte dan de CMYK-

kleurruimte.

Laqen
Een belangrijke voorziening van beeld-

bewerkingsprogramma's als Photoshop is

de mogelijkheid om te werken met lagen

(Layers), waardoor verschillende delen van

een opname of beelden die daar in zijn

gevoegd, afzonderlijk bewerkt kunnen

worden.

Leuels
Samen met Curves is Levels een van de

beste methoden voor het aanpassen van de

belichting en tonaliteit in een afbeelding.
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Het is ook mogelijk om de rode, groene en

blauwe kanalen afzonderlijk aan te passen

voor nauwkeuriger afstellen.

flìegaprxets
De opnamegrootte en resolutie van een

digitale camera wordt uitgedrukt in mega-

pixels (M), ongeveer een miljoen pixels.

PDF Porlabte Documenl
Formall
Hiermee worden afbeeldingen en tekst
gecomprimeerd en weergegeven in een

meer dan één pagina tellend document, dat

gemakkelijk als bijlage bij een e-mailbericht
kan worden verstuurd en geopend op elke

computer met een PDF-viewer. U kunt het

best via Ctrl (Windows) of Cmd (Mac) de

PDF-pagina's op het volledige scherm laten

weergeven en daarna met de pijltoetsen

naar lìnks en naar rechts door de pagina's

bladeren.

Prxels
Digitale beelden zijn opgebouwd uit pixels

(beeldpunten), dit zijn kleine gekleurde

vierkanten met elementaire wiskundige

informatie die hun tint en kleur bepaalt.

Als ze in grote aantallen worden bekeken,

geven pixels de indruk van een doorlopende

kleur, nei zoals de inktdruppels op een

gedrukte pagina die samen een

fotograf ische reproductie vormen.

Plug-rn .

Photoshop bièdt ruìmte voor extra

voorzieningen, plug-ins genoemd, waarmee

de functionaliteit van het programma kan

worden uitgebreid. Veel hiervan, zeker in

het menu Filter, worden uiteindelijk
opgenomen in het eigenlijke programma.

Ppr en dpr
Er bestaat vaak verwarring over deze twee

termen. De meest gangbare, pixels per inch
(ppi), geeft de resolutie aan van een digitaal

beeld, terwijl dots per inch (dpi) wordt
gebruikt om de kwaliteit van een afqedrukt

beeld aan te geven.

Processorsnetherd
Een computer kan een grote hoeveelheid

RAM hebben, wat nodig is voor het werken

met digitale beelden, maar hij heeft ook

een hoge processorsnelheid nodig, die

doorgaans wordt uitgedrukt in Gigahertz
(GHz). Daarmee kunnen alle opdrachten die

de computer moet verwerken snel en

eff iciënt uitgevoerd worden.

ProrreI
Een profiel bevat de digitale informatie

die nodig is om de juiste kleurruimte in

te stellen voor een apparaat dat wordt
gebruikt bij digitale fotografie. Voor RGB

wordt meestal Adobe RGB (1998) qebruikt.

RRIIJ
0p digitale beelden die zijn bewaard als

JPEG- of TIFF-bestand van hoge kwaliteit is

enige bewerking en compressie toegepast

voordat ze zijn opgeslagen. Bij RAW-

bestanden is dat niet het geval, daardoor

zijn ze bij opslaan veel groter. Ze kunnen

daarna zorgvuldig worden bewerkt met

Photoshop of andere software om maximale

kwaliteit te verkrijgen.

Besoluire
De resolutie van een digitaal beeld wordt

uitgedrukt in ppi (pixels per inch). Hoe

hoger de ppi is, des te hoger is de resolutie.

Het is raadzaam te werken met beelden op

relatief hoge resoluties (300 ppi), hoewel

dit afhangt van de uiteindelijke uitvoer.

BGB
Rood, groen en blauw zijn de primaire

kleuren die, als ze worden gecombineerd

(als geprojecteerd licht), samen wit vormen.

Dit is de standaard kleurenmodus die wordt
gebruikt bij opnames en bij het bewerken

van digitale foto's op de computer.

Fìus
Digitale ruis ontstaat bij opnamen met een

hoge IS0-waarde of een lange sluitertijd,
vooral in donkere omstandigheden. Minder

dure camera's met kleinere beeldsensors

zullen eerder ruis vertonen dan dure profes-

sionele modellen. Ruis kan worden vermin-

derd met de juiste software, of in Photoshop
juist worden geintroduceerd met het filter
Add Noise, voor een konelig effect.

TIFF ffagqed lmaqe Fite
Formall
De meeste verwerkte digitale beelden

worden bewaard in het 'verliesloze' TIFF-

bestandsformaat, dat in tegenstelling tot
JPEG alle digitale informatie behoudt.

Unsharp fTìasl-r
Unsharp l\4ask begon, net als veel functies

van Photoshop, als software die werd

gebruikt in de reprografische industrie om

de randen van gedrukte beelden te verbe-

teren. Het geeft de indruk van scherpere

digitale foto's door selectief het contrast te

verhogen tussen twee verschillende tinten.

Uanrshrng Pornt
De perspectivische vlakken van een foto
(of tekening) hebben een onzichtbaar

verdwijnpunt, waar de lijnen zouden kruisen

als u ze op de foto zou tekenen. Een beeld

heeft normaliter meer dan een verdwijn-

punt, waardoor een driedimensionaal effect

ontstaat. Het filter Vanishing Point van

Photoshop gebruikt deze kenmerken om

foto's aan te kunnen passen terwijl de

perspectief gehandhaafd blijft.

Uoorgrond en achlergrond
De kleuren en tinten die bij veel filters en

opdrachten van Photoshop worden

gebruikt, worden bepaald door de voor-

en achtergrondkleur, die onder ¡n het

gereedschapspalet worden getoond. De

standaardinstelling is een zwarte voorgrond

en een witte achtergrond, maar dit kan

worden omgekeerd door te klikken op het

pijltje rechts boven de kleurvakken.

üJrlbalans
Andere belichtingsomstandigheden bij

het fotograferen (bijvoorbeeld daglicht,

kunstlicht, tl-licht) vereisen een andere

camera-instelling, ook wel witbalans

genoemd, om het kleurenbereik goed vast

te leggen. Vaak hebben camera's de

standaardinstelling Auto White Balance,

waardoor de witbalans automatisch wordt

afgesteld.
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Dit is het onmisbare handboek voor iedereen die het beste uit

zijn foto's wil halen en de creatieve mogelijkheden van Adobe

Photoshop optimaal wil benutten. Aan bod komt belangrijke

informatie over scannen, bestandsformaten, filters, geavanceerde

beeldbewerking, special effects en de inrichting van een werkplek.

Met deze nuttige informatie komen de talrijke mogelijkheden van

een programma als Photoshop binnen ieders handbereik, ook voor

wie er nog weinig ervaring mee heeft.
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