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Problenen o¡tlossen
Soms doet Photoshop nietwat jij wilt. Soms doet Photoshop helemaal niets. 0p de volgende manier
los le het probleem op:

Ge re eds c h a¡t ¡te n ut erke n n i et :

1. Hef deselectieop.Misschieniserergensnogeenselectieactief zonderdatjedatweet.Met
Command+D (Maclof Ctrl+D (Windows) hef ie de selectie op.

2. Stel het gereedschap opnieuw in. Houd de Control-/Ctrl-toets ingedruktterwijl je op het
gereedschapssymbool aan de linkerkantvan de optiebalk klikt en kies de optie Gereedschap
herstellen.

3. Gontroleer de deelvensters Lagen en Kanalen. Zorg ervoor dat de luiste laag actief is en con-
troleer of de laag en niet het laagmasker actief is. Controleer in het deelvenster Kanalen of de
kleurkanalen actief zijn.

0pdrachten zijn niet beschikbactr:

Je opent een menu en komt tot de ontdekking dat de opdracht die je wilt gebruiken grils is en niet
beschikbaar. Kies dan Af beelding o Modus en controleer of de kleurmodus en kleurdiepte geschikt
zijn voor de opdracht die je wilt gebruiken. ln Photoshop werken veelfilters bijvoorbeeld alleen met
8-bits RGB-afbeeldingen.

Problenen met Photosho¡t oplossen:

Als Photoshop nietjuistwerkt, vervang dan op de hier beschreven manier het bestand met
voorkeu ren:

1. 0pen Photoshop en sla je eigen instellingen op. Kies Bewerken o Beheervoorinstellingen voor
het opslaan van stijlen, penselen en andere zelfgemaakte onderdelen. Sla sets met aangepaste
handelingen op met de opdracht Handelingen opslaan in het deelvenster Handelingen.

2. Controleer je voorkeuren. 0pen Voorkeuren van Photoshop en noteer voor elk afzonderlijk deel-
venster de voorkeursinstellingen, zodat je je werkomgeving later weer snel kunt herstellen.

3. Sluit Photoshop af.

4. 0p een Mac:

. Houd de toetsencombinatie Command+Shift+0ption ingedrukt en start Photoshop opnieuw.
Laat de toetsen los als er een melding verschijnt en bevestig dat je inderdaad het instellin-
genbestand van Photoshop wilt verwijderen.

0p een pc:

. Start Photoshop opnieuw en druk direct de toetsencombinatie Ctrl+Shift+Alt in. Laat de
toetsen los als er een melding verschijnt en bevestig dat je inderdaad het instellingenbe-
stand van Photoshop wilt verwijderen.
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Selectîetrucjes
Photoshop biedt een leger aan selectiegereedschappen en selectieopdrachten. En hier zijn nog wat
extra troepen om mee ten strijde te trekken:

Taak Doen

Alle pixels op een laag selecteren Command+klik/Ctrl+klik op de miniatuur van de laag.

Een laagmasker als selectie laden Command+klildCtrl+klik op de miniatuur van het masker

Een alfakanaal als selectie laden Command+klik/Ctrl+klik op de miniatuur van de laag.

Alle pixels volgens lichtsterkte laden Command+klik/Ctrl+klik op de miniatuur van het RGB-kanaal.

Trucs t/oor het samen(loeqen uan lagen
Soms raakt het deelvenster Lagen te vol. Soms wilje hetzelf de filter op verschillende lagen toepassen
Voeg lagen samen om het deelvenster Lagen overzichtelijk te houden of om verschillende lagen een
zelfde behandeling te geven.

Taak Doen

De actieve laag samenvoegen met de onderliggende laag Command+E/Ctrl+E

Alle zichtbare lagen samenvoegen in de actieve laag Command+Shift+E/Ctrl+Shift+E

Een kopie van alle zichtbare lagen samenvoegen in een nieuwe laag Command+Shift+Option+E/
Ctrl+Shift+Alt+E

Kleuren ttoor Fîltergalerie
Veel creatieve filters in Photoshop werken met de voorgrondkleur, de achtergrondkleur of beide. Stel
die kleuren in voordat.je Filtergalerie opent. ln hetvolgende overzichtzie je de belangrijkste filters en
de kleuren die ze gebruiken:

Filter Kleur(en)

Artistiek ô Kleurpotlood Achtergrond

rgr0

Penseelstreek ö Geaccentueerde randen Voorgrond + achtergrond

Vervorm o Gloed onscherp Ac htergrond

Rendering ö Andere wolken Voorgrond + achtergrond

Rendering + Vezels Voorgrond + achtergrond

Schets ö Basreliëf Voorgrond + achtergrond

Schets o Krijt en houtskool Voorgrond + achtergrond

Schets o Conté crayon Voorgrond + achtergrond

Schets ö Grafische pen Voorgrond + achtergrond

Schets ö Halftoonraster Voorgrond + achtergrond

Schets o Postpapier
Schets ô Fotokopie

Schets 0 Gips

Schets o Filigraan

Schets ö Stempel

Schets o Gescheurde randen

Voorgrond + achtergrond
Voorgrond + achtergrond

Voorgrond + achtergrond

Voorgrond + achtergrond

Voorgrond + achtergrond

Voorgrond + achtergrond

Structuur o Gebrandschilderd glas Voorgrond



Photoshop CSí (oor Dummies



Slînme mensen lezen ook andere titels uît de
serîe Uoor Dummies !

Dît is een selectie uit ons Uoor Dummies-aanbod.
Deze Uoor ùummies zijn turÍcrijgbaar in de boeÍ<handel.
Een compleet ouerzicht hn alle letlerbare titels uind je op utrlut.dummies.nl

9789043009249

9789043004275

978904301 7879

9789043017114

9789043008990

978904301 7602

978904301 6940

9789043013710

978904301 5554

9789043008 1 36

978904301 581 3

978904301 6230

978904301 0849

978904301 3666

97890430121 19

97890430 r 6476

978904301 7596

978904301 521 I
9789043007238

978904301 541 7

978904301 5981

978904301 2959

97890430 1 0733

9789043010177

97890430i 3697

97890430r 3703

50 Tips voor Windows XP voor Dummies Leonhard

Computernetwerken voor Dummies, 2l e Lo w e

De computer voor senioren voor Dummies MuÍ
Digitale fotografie voor Dummies,6le King

Digitale video voor Dummies,3le Underdahl

Dreamweaver GS4 voor Dummies Warner

Een eigen webwinkel voor Dtmmies,2le Vlug

Excel 2007 voor Dummies Harvey

De Grote Computer voor Dummies Rathbone e.a.

Hacken voor Dummies.2/e Rochford

f nte¡net en e-mail voor Dummies, 11le Levine e.a.

Je computer voor Dummies, 11le Gookin

Laptops voor Dummies Gookrn

Office 2007 voor Dummies il/ang

Pc's voor Dummies,l0le Gookin

PHP & MySOt voor Dummies ,3le Valade

Photoshop GS4 voor Dummies Eauer

Programmeren voor Dummies, 4l e Wang

TCP/| P voor Dummies, 5/e Leiden & Wilenski

VBA voor Dummies, 5/e Mueller

Webanafytics voor Dummies Sostre e.a.

Webdesign voor Dummies,2le Lopuck

Websites maken voor Dummies Warner

Windows XP voor Dummies,2le Bathbone

Windows Vista voor Dummies Rathbone

Word 2007 voor Dummies Gookrn

Uoor Dummies in íoordelige poclteteditîe
978904301 51 72 Computerproblemen oplossen voor Dummies, 2/e, pocketeditie Gookin

9789043015424 Excel data-analyse voor Dummies, pocketeditie Nelson

9789043009041 Firewalls voor Dummies, pocketeditie Beekelaar e.a.

978904301 6247 lnternet en e-mail voor Dummies, l0/e, pocketedilie Levine e.a.

9789043009454 Microsoft 0ffice XP voor Dummies, pocketeditie lullang

9789043015233 Websites maken voor Dummies. pocketeditie Warner



Photoshop CSí (oor Dummies

Peter Bauer

PEARSON

Arlrlison
We'sk'r'



Vertaling van: Photoshop CS4 For Dummies
Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2008
ISBN: 978-90-430-1759-6
NUR:991
Trefw: Photoshop

Dit is een uitgave van Pearson Education Benelux bv,
Postbus 75598, 1070 AN Amsterdam
Website: wwwpearsoneducation.nl - e-mail: amsterdam@pearson.com

Vertaling en zetwerk: Brian Gramberg en Shyla van Venrooij voor Fontline
Redactie en omslag: Fontline, Nijmegen
Omslagbeelden: Stapel foto's: iStockphoto@/Piotr Sikorao

Model: iStockphoto@/Todd Keitho

Dit boeh is gedrukt op een papiersoort die niet met chloorhoudende chemicaliën is gebleekt.
Hierdoor is de productie uan dit boeþ minder belastend uoor het milieu.

O Copyright 2009 Pearson Education Benelux voor de Nederlandstalige editie.

Originele Engelstalige uitgave Copyright O 2008 Wiley Publishing, Inc. Alle rech-
ten voorbehouden, inclusief het recht van verveelvoudigen, geheel of gedeelte-
lijk, in enige vorm of op enige wijze. Deze uitgave is tot stand gekomen in over-
eenkomst met Wiley Publishing, Inc. For Dummies@, Voor Dummies@, Dummies
Man@ en gerelateerde kenmerken zijn handelsmerken of geregistreerde handels-
merken van Wiley Publishing, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere ìanden.
Gebruikt met toestemming.

Original English language edition Copyright O 2008 Wiley Publishing, Inc. All rights
reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This transla-
tion published by arrangement with the original publisher, Wiley Publishing, Ltd. For Dum-
mies@, Dummies Man@ and related trade dress are trademarks or registered trademarks
of Wiley Publishing, Inc. in the United States and/or other countries. Used by permission.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgesla-
gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere
manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 168
Auteurswet l912 jo het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van
23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overne-
men van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of
andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de
uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kunnen
noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor
schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.



0pdracht
Voor mijn vrouw. Ik sta altijd versteld van alles wat je hebt bereikt en wat
je nog steeds bereikt! Je toewijding aan de wetgeving rond gewapende
conflicten maakt de wereld veiliger en beschaafder.



lnhoud in vogelvlucht

Dankwoord xvl

lnleiding

Deel l: Uloties door de basistraining
Hoofdstuk 1: Welkom bij Photoshop!
Hoofdstuk 2: Weten wat je moet weten over digitale afbeeldingen
Hoofdstuk 3: Een kijkje in de keuken van Photoshop
Hoofdstuk 4: Afbeeldingen in en uit Photoshop krijgen

Deel ll: Snelle tlerúeteríngen
Hoofdstuk 5: Donkere schaduwen
Hoofdstuk 6: Natuurlijke kleuren

Hoofdstuk 9: Algemene problemen en hun oplossingen 183

Deel lll:'Kunst' maken met Photoshop

7
9

23
43
bl)

85
87

107

Hoofdstuk l0: Albeeldingen combineren
Hoofdstuk ll: Haarscherpe lijnen met vectorpaden
Hoofdstuk l2: Afbeeldingen verfraaien met laagstijlen
Hoofdstuk 13: Tekst toevoegen aan je afbeelding
Hoofdstuk 14: Tekenen in Photoshop
Hoofdstuk 15: Filters: lol beleven met Photoshop

íoor professîonals
stroomlijnen in Photoshop

Deel lU: Photoshop
Hoofdstuk 16: Je werk

197
199
219
241
263
285
303

321
323
343

353

Hoofdstuk 17: Kennismaken met Photoshop CS4 Extended

Deel U: Het deel hn de tientallen
Hoofdstuk 18: Mijn tien favoriete tips en trucs
Hoofdstuk 19: Tien redenen om van je Wacom-tablet te houden
Hoofdstuk 20: Tien redenen om een digitale camera te hebben

lnder

355
365
369

373



Inhoud

Over de auteur
Dankwoord

lnleîdîng ...

Deel l: Ulotjes door de basistraîninq ...............

Hoofdstuk 1: Welkom bii Photoshop!
Adobe Photoshop leren kennen

Waar Photoshop voor is bedoeld
Andere mogelijkheden die Photoshop biedt
Als je geen gespecialiseerde software hebt .

De elementen en processen van Photoshop
Een aantal algemene computerbewerkingen
De geweldige opdracht Ongedaan maken
Wat je moet weten voor de installatie van Photoshop

Hoofdstuk 2: Weten wat ie moet weten over digitale afbeeldingen
Wat is een digitale afbeelding eigenlijk?
De ware aard van pixels
Hoeveel pixels passen er op een speldenknop?

Openbaringen over resoluties
De af beeldingsresolutie

Bestandsformaten: wat heb je nodig?
Bestandsformaten voor digitale foto's
Bestandsf ormaten voor webaf beeldingen
Bestandsf ormaten voor commercieel drukwerk
Bestandsformaten voor PowerPoint en Word

xv
xvi

I

7

I
10

l0
l3
t4
15

15

l7
20

Hoofdstuk 3: Een kijkie in de keuken van Photoshop

23

24

24
26
26
28

34
36
38
39

40

44

45
47
49
49
52

53

54
54
61

63

Om over na te denken: hoe dingen werken

Je bordje vol deelvensters
Het iuiste gereedschap voor de klus

Aanpassen naar eigen smaak
De tafel opruimen: aangepaste werkruimten
ZoeI of hartig, sneltoetsen bieden voor elk wat wils
Lepels kunnen niet snijden: voorinstellingen voor gereedschappen maken .......

Smaakmakers: Photoshop-instellingen
Op commando: voorkeuren instellen
Zorgen voor consistentie: Kleurinstellingen

Als goede programma's zich slecht gedragen: Photoshop repareren



f Photoshop CS4 voor Dummies

Hoofdstuk 4: Afbeeldingen in en uit Photoshop kriigen ............. .....,......,.,.....,......... 65

Afbeeldingen in Photoshop binnenhalen
Downloaden vanaf ie digitale camera

Een mapstructuur maken
Adobe Bridge gebruiken
Afbeeldingsbestanden eenvoudig een andere naam geven

Je afbeeldingen afdrukken
Tot een specifiek formaat bijsnijden
Nogmaals resolutie
Kleurbeheer met Aldrukken
Opties voor kleurbeheer
Alternatieven voor afdrukken

Je afbeeldingen delen
PDF's en websites maken
Afbeeldingen per e-mail verzenden

Deel ll: Snelle tterbeteringen (oor digîtale foto's

Hoofdstuk 5: Donkere schaduwen en sprankelende hooglichten
De tonaliteit aanpassen om je afbeeldingen leven in te blazen
Eenvoudige histogrammen
Automatische opdrachten van Photoshop gebruiken
Niveaus en Curven

Bewerken op niveau
Tooncorrecties met pipetten

66
67

71

72

74

75

75

77

78

80
8l
82

83
83

85

87

88
88
9l
93
93

96

97Moeiteloos Curven aanpassen
Nog meer invloed uitoefenen

Schaduwen/hooglichten gebruiken
Achteraf de belichting wijzigen
De belichtingsgereedschappen van Photoshop

Hoofdstuk 6: Natuurlijke kleuren
Wat is kleur in Photoshop?

Kleurmodi, kleurmodellen en kleurdiepte
Kleur in je afbeelding opnemen

Kleuraanpassingen in Photoshop
De deelvensters Info en Histogram in de gaten houden
Opdrachten voor kleuraanpassingen kiezen
Werken met Variaties
Handmatige correcties in individuele kanalen

De menselijke factor: formules voor huidskleur

Hoofdstuk 7: Raw: raar maar waar
De rauwe feiten over Raw

Wat is er zo goed aan Raw?
Met Raw werken

100

101

103

104

107

107

108

113

113

ll4
n5
t28
129

130

133

r33
134
135

137Heb je alles wat nodig is?



lnhoud rI
Met de plug-in Camera Raw werken

Het histogram
De voorvertoning
Werkstroomopties en voorinstellingen
Het tabblad Standaard

t37
138

142
t43
144
146
147

t49
l5l
153

t54
154

151

De kleurtintcurve aanpassen
Het tabblad Details
HSL, grijswaarden en gesplitste tinten
Compenseren met lenscorrecties
Cameraprofielen aanpassen en het tabblad Voorinstellingen
De Camera Raw-knoppen

Hoofdstuk 8: Correcties van de bovenste plank ..

Wat is een selectie? .......... 158

Doezelaar en anti-alias ............................. 160

Selecties maken met gereedschappen
Selectiekadergereedschappen
Lassoselectiegereedschappen
Het gereedschap Snelle selectie
Het gereedschap Toverstaf

162
162
165

166

167

Hoeken verfiinen ......... 167

Je selectieopdrachten 169

De primaire selectieopdrachten ............ ................... 169

De opdracht Kleurbereik .................... 170

Selectieaanpassingsopdrachten................. .............. l7l
De vorm van selecties wijzigen ......... 172

Maskerselectieopdrachten ................ 173

Maskers... niet alleen voor carnaval ..... 174

Selecties opslaan en laden ................. 174

Een alfakanaal bewerken ..................... 175

Werken in de modus Snelmasker
Maskers toevoegen aan lagen en slimme objecten
Maskeren met vectorpaden

Aanpassingslagen voor nauwkeurige wijzigingen ........ 178

Een aanpassingslaag toevoegen ................. ............... 179

Je aanpassingen beperken

Hoofdstuk 9: Algemene problemen en hun oploss¡ngen

Mensen mooier maken
Rode ogen verwiideren... digitaal
De digitale bron der jeugd
Digitaal dieet
Reflecterende brillen
Tanden bleken

Ruis in je afbeeldingen verminderen
Digitale ruis verminderen
Helderheidsruis verwiideren

Stoeien met Moeder Natuur ................... 190

Ongewenste elementen uit ioto's verwijderen ......... 190

De afwijking verwijderen: perspectief verbeteren ........................... 195

Afbeeldingen exact roteren ................. 196

176
177

178

180

18:t

183

184

185

186

187

188

188

189

190



a a

lil I PhotoshoP GS4 voor Dummies

Deel lll:'Kunst' maken net Photosho¡t

Hoofdstuk 10: Afbeeldingen combineren
Afbeeldingensamenvoegen: I + I = 1

t97

199

199

200

201
202
205
205
207

208

210
214
2t4
216

zls
220

222

222

224

224
226
227

229

229
230
232
235
236
238

239

Waarom je slimme objecten moet gebruiken
Algemene overvloeimodi gebruiken
Dekking, transparantie en laagmaskers
Effecten alleen op bepaalde lagen toepassen ...................
Samengevoegde elementen er natuurlijk uit laten zien

Complexe selecties maken
Perspectiefpunt
Af beeldingen automatisch samenvoegen

Panorama's maken met Photomerge
Belichtingstijden combineren voor HDR-af beeldingen

Hoofdstuk 11: Haarscherpe liinen met vectorpaden
Pixels, paden en jij
Eenvoudige vectoren: vormlagen gebruiken

De algemene vormgereedschappen
Het gereedschap Aangepaste vormen
Meer aangepaste vormen - gratis!
Het uiterlijk van de vormlaag wijzigen
Een vormlaag met verschillende kleuren simuleren

Paden maken met het gereedschap Pen

Je weg klikken en slepen langs het pad der wijsheid
Het deelvenster Paden nauwkeuriger bekeken

Een pad aanpassen
Ankerpunten toevoegen, verwijderen en verplaatsen

Een aangepast lettertype maken

Hoofdstuk 12: Afbeeldingen verfiaaien met laagstíjlen .........241
Wat zijn laagstijlen? .......... 242
Het deelvenster Stijlen gebruiken .......... 244
Aangepaste laagstijlen maken ............ ..... Z4S

Het submenu Laagstijl ........................ 245
Het dialoogvenster Laagstij I 247
De basis over laageffecten 249
Dekking, vulling en geavanceerde overvloeimodi ...................... ..... 256

Je laagstijlen opslaan .......259
Stijlen toevoegen aan het deelvenster Stijlen 259
Je laagstijlen bewaren 260

Hoofdstuk 13: Tekst toevoegen aan ie afbeelding ....................... 263
Eén woord zegt meer dan duizend pixels ............. ......... 264

Een tekstgereedschap voor elk moment ................... 265
Wat zijn dit allemaal voor opties? ...... 268
Tekst instellen met deelvensters 271
Deelvenstermenu's: nog meer opties 274



a a a
rnhoud flII

Een afbeelding aan je tekst toevoegen
Alinea's maken met tekstkaders

Uitlijning of uitvulling selecteren
Klaar... AF!(-breken van je tekst)

Je taal bijstellen met verdraaide tekst en tekst op een pad
Bestaande verdraaiingen toepassen ......................... 282
De richting veranderen met paden

Hoofdstuk 14: Tekenen in Photoshop

De tekengereedschappen van Photoshop
Tekenen met het gereedschap Penseel
Kleur toevoegen met het gereedschap Potlood
Kleur verwijderen met het gereedschap Gummetje
Een kleur kiezen
Andere gereedschappen met penselen
Kleur toevoegen met vullen, omlijnen en gieten
Verlopen gebruiken

Door het deelvenster Penselen struinen
Een overzicht van mogelijkheden
Aangepaste penseeluiteinden maken en opslaan

Hooldstuk 15: Filters: lol beleven met Photoshop ...,.................... 303

Slimme filters: je creatieve verzekeringspolis

282

285

286
287

290
290
291
293
295
296
298
298
301

276
278
280

281
281

303
305
305
306
307

De filters waar je niet zonder kunt
Verscherpen om in het oog te vallen
Onscherp masker
Slim verscherpen
Afbeeldingen of selecties vervagen ........................... 308
Het filter Lenscorrectie 310
Opruimen met het filter Ruis reduceren 313

Creatief worden met de filtergalerie 314
Duwen, trekken en draaien met Uitvloeien 316
Heb ik die andere filters nodig? 319

Buigen en bollen 320

þeel lU: Photoshop rtoor professíonals ...-.-...--.. 32t

Hoofdstuk 16: Je werk stroomliinen in Photoshop

Plaats van handeling
Je eigen handelingen opnemen
De opdracht Batch gebruiken

Werk volgens het script
Gereedschappen in Bridge
Presentaties en PDF's met meerdere pagina's maken

Een PDF-presentatie maken
Miniaturen in een contactafdruk verzamelen
Papier besparen met figuurpakketten

323

324
325
329
330

334
334
JJI

339
340Webgalerieën maken



fiU Photoshop GS4voor Dummies

Hooldstuk 17: Kennismaken met Photoshop GS4 Extended

Photoshop CS4 Extended begrijpen
Tekenen en lagen in 32-bits kleur
Stapelmodi voor slimme objecten
Werken met 3D-afbeeldingen
Geimporteerde video's bewerken
Pixels meten, tellen en analyseren

Lengte, gebied en nog meer meten
Vogels of misschien vogelgriep tellen

Gezond en veilig
Artistieke controle
Meer comfort
Programmeerbare ExpressKeys en Touch Strips
Het optimale tablet
De knop op de pen
Voorkeuren instellen
Vergeet de accessoires niet
Cintiq voor de ultieme controle

Hoofdstuk 20: fien redenen om een digitale camera te hebben .............

Digitaal fotograferen voor je werk
Digitaal fotograferen voor jezelf
Digitaal fotograferen voor de rest van de mensheid

343

344
344
346
346
347

349
349

351

MATLAB, DICOM en andere afkortingen negeren ........ 352

Deel U: Het deel ttan de tîentallen ........... 353

Hoofdstuk 18: Miin tien lavoriete tips en trucs
Artistieke en creatieve effecten toevoegen

Huid perfect glad maken
Van een foto naar een schilderij
Een schets maken van een foto
Sneeuw of regen maken
Tekst met glaseffect

Nuttige trucjes die het leven aangenamer maken
Snel de kleuren van producten wijzigen
Een effen witte achtergrond verwijderen
Snelle en eenvoudige randeffecten
Stippelliinen en onderbroken lijnen maken
Meerdere documenten gelijktijdig af drukken

Hoofdstuk 19: Tien redenen om van ie Wacom-tablet te houden .......................... 365

Natuurlijker bewegen

355

355
356
357

358
360
361

361

361

362
362
364
364

365
365
365
366
366
367
367
368
368
368

369

370
371

372

lnder ............ 373



0tler de auteur
Peter Bauer geeft leiding aan de helpdesk van de NAPP (National Asso-
ciation of Photoshop Professionals) en schreef verschillende boeken
over Adobe Photoshop en Illustrator, over vormgeving en fotograÊe. Hij
presenteerde videotrainingen van Lynda.com, schreef artikelen voor
de tijdschrilt en Photoshop User en Layers en is bekroond fotograaf. Als
Adobe Certified Expert treedt hij ook regelmatig op met het Photoshop
World Instructor Dream Team. Als manager van de NAPP-helpdesk
beantwoordt Pete jaarlijks tienduizenden e-mailvragen over Photoshop
en digitale beeldbewerking. Hij heeft meegewerkt aan speciale effecten
voor speelfilms, omvangrijke boek- en tijdschriftenpublicaties, prijs-
winnende websites en kunsttentoonstellingen. Hij heeft op universitair
niveau lesgegeven over computergraphics en is op dit gebied adviseur
voor enkele grote ondernemingen en is portretfotograaf. Pete en zijn
vrouw professor Mary Ellen O'Connell van de rechtenfaculteit van de
University of Notre Dame, wonen in South Bend, lndiana in de Verenigde
Staten. Ondanks het feit dat Pete als eersteklas nerd wordt gezien, speelt
hij ijshockey in competitieverband.



Dankøoord
Om te beginnen wil ik Bob Woerner en Linda Morris van uitgeverij
Wiley bedanken en ook Ron Rockwell en de rest van het geweldige team
van Wiley dat dit boek heeft samengesteld. Mijn dank ook aan Scott en
Kalebra Kelby, Jean Kendra, Larry Becker, Jeff Kelby en Dave Moser van
de National Association oI Photoshop Prolessionals (NApp), die eraan
hebben bijgedragen dat mijn profesionele leven zo is als het nu is. Dank-
zij hun steun geef ik leiding aan de NAPP-helpdesk en krijg ik de kans
mijn Photoshop-kennis te delen met tienduizenden NApp-leden, en met
jou. Dank ook aan mijn collega's van de helpdesk, Jeanne Rubbo en Rob
Sylvan, voor hun steun tijdens het schrijven van dit boek.

Een andere fantastische groep die me maar blijft steunen, zijn mijn
collega's van het Photoshop World Instructor Dream Team. Als je nog
nooit bij Photoshop rfforld bent geweest, probeer er dan eens heen te
gaan. Zie het niet als een'Photoshop-conferentie', maar eerder als een
'Photoshop-festival'. Waar anders zie je gympen en pakken naast elkaar
elke lettergreep gretig in zich opnemen? Het is meer dan alleen oefenen
en leren; het is een absoluut intellectueel uitdagende en stimulerende
omgeving. (Kon je maar eens meeluisteren bij de inmiddels traditionele
ontbijtdiscussies die ik voer met de grote fotografen vincent versace en
John Paul Caponigro!) Ik wil speciaal Robb Kerr noemen, een van de eer-
ste instructeurs van Photoshop world, die me zowel spiritueel als intel-
lectueel blijft inspireren.

En natuurlijk dank ik ook mijn vrouw, de fantastische professor Mary
Ellen O'Connell van de rechtenfaculteit van de University of Notre Dame
(lndiana), voor haar niet aflatende ondersteuning bij dit zoveelste
boekproject.



lnleiding

dobe Photoshop is een van de belangrijkste computerprogramma's
van deze tijd. Dankzij dit programma is het nu voor iedereen moge-

lijk foto's te bewerken. Toch kan Photoshop nog behoorlijk intimiderend
zijn, met zijn wirwar aan menu's en deelvensters en gereedschappen en
opties en sneltoetsen en een indrukwekkende hoeveelheid aanvullingen
en plug-ins (en dan hebben we het nog niet eens over de prijs). Daarom
heb je dit boek nu in handen. En daarom schreef ik het. En daarom is het
uitgegeven.

Je wilt Photoshop begrijpen. Of in elk geval in staat ziin goed en efficiënt
met het programma te werken en de taken uit te voeren die moeten
gebeuren. Je wilt een handboek dat uitlegt hoe dingen werken en wat ze
doen. En dan niet op een encyclopedische of extreem technische manier,
maar eerder zoals een ervaren vriend het je zou uitleggen. Stapsgewijze
uitleg is handig als daarmee de werking van een onderdeel wordt verdui-
delijkt, maar je wilt geen ellenlange verhandelingen die niet van toepas-
sing zijn op je werk. Zolang je ze op een productieve en zinnige manier
op je foto's en kunstwerken kunt toepassen, vind je het niet erg trucjes te
leren. Dit boek is precies wat je nodig hebt!

0tter dit boek
Dit is een Voor Dummies-boek en gemaakt met jou en jouw wensen in
het achterhoofd. Vanaf het allereerste begin was het doel je een boek in
handen te geven waarmee Photoshop begrijpelijk en bruikbaar wordt. Je

krijgt geen technische uitleg over elke optie of elk gereedschap in elke situ-
atie, maar een bondige samenvatting van de onderdelen van Photoshop
die je waarschijnlijk nodig hebt. Als je toevallig een medisch onderzoeker
bent die een geneesmiddel voor kanker zoekt, dan zijn de eisen die je aan
Photoshop stelt waarschijnlijk iets te specifrekvoor dit boek. Voor de
overgrote meerderheid van Adobe Photoshop-gebruikers biedt dit boek de
basis die nodig is om je werk te doen met Photoshop.

Bij het herschrijven van dit boek heb ik geprobeerd een balans te vinden
tussen typische afbeeldingen waarmee je waarschijnlijk werkt en de iets
meer visueel stimulerende, maar minder gebruikelijke afbeeldingen van
ongebruikelijke objecten op onbekende plaatsen. Nergens in dit boek
krijgt smaak de voorkeur boven degelijkheid. Wanneer je een praktisch
voorbeeld nodig hebt, krijg je er een. Er zijn een aantal foto's opgenomen
van PhotoSpin.com, mijn favoriete bron van stockfoto's. Maar, nogmaals,
ik zorgde ervoor dat elke foto duidelijk een techniek illustreert, zonder
dat de mooie plaatjes je daarbij afleiden.

A
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Je zult merken dat ik bij het maken van dit boek voornamelijk Apple-
computers heb gebruikt. Dat is eenvoudigweg een kwestie van smaak en
gemak. Als je goed kijkt, zie je ook dat ik de meeste foto's heb geschoten
met Canon-camera's en dat ik Epson-printers gebruik. Dat betekent niet
dat je geen gebruik mag maken van je camera van Nikon, Sony of Fuji of
dat je niet mag afdrukken met je HP- of Canon-printer. Als dat is wat je
hebt en je bent er tevreden mee, houden zo! Je zult merken dat ik het hier
en daar over tekentabletten van Wacom heb (in een van de laatste hoofd-
stukken besteed ik er zelfs uitgebreid aandacht aan). Betekent dit dat je
er een moet hebben? Doe je werk dat om nauwkeurige muisbewegingen
vraagt (tekenen, doordrukken, tegenhouden, paden maken en bewerken,
repareren, klonen, selecties maken, om er maar een paar te noemen),
dan is het antwoord: ja. Dan raad ik je een Wacom Cintiq-scherm aan,
een Intuos-tekentablet of tenminste een Graphire-tekentablet. Naast
meer geheugen en goed kleurbeheer is dat de beste investering die een
Photoshop-gebruiker kan doen.

Nog een aanvullende opmerking: waarschijnlijk is dit niet de beste plek
om te beginnen als digitale fotografie en computers nieuw zijn voor je.
Ik ga er inderdaad van uit dat je een bepaalde mate van computerkennis
bezit en in iets mindere mate ook ervaring hebt met digitale fotografie.
Als je het verschil weet tussen Bestand o Openen en Bestand c) Sluiten
en je lenskapje met twee handen weet te vinden, zal Photoshop CS4 na
het lezen van hoofdstuk I geen problemen voor je opleveren.

De indeling tlan dit boek
Photoshop CS4 uoor Dummies is in de eerste plaats een naslagwerk.
Zoek een bepaald onderwerp op in de inhoudsopgave of index en blader
naar de pagina's met de informatie die je nodig hebt. Je mag het boek
natuurlijk ook van begin tot eind doorlezen, zodat je zeker weet dat je
geen enkele tip, techniek of grap mist. Ik heb het boek in delen ingedeeld,
zodat je weet wat voor soort informatie je te wachten staat. Hier is een
kort overzicht van wat je in elk deel kunt verwachten.

Deel l: Uloties door de basîstraining
De eerste hoofdstukken behandelen de basiswerking van Photoshop,
alles wat je moet weten om met het programma te werken en de basis-
processen voor het importeren en exporteren van afbeeldingen. Lees de
hoofdstukken I tot en met 3 aandachtig als digitale fotografie en vooral
Photoshop onbekend voor je zijn. Sla hoofdstuk 2 niet over als je ervaring
hebt met Photoshop of andere beeldbewerkingsprogramma's, maar niet
zeker weet hoe het ook weer zat met resolutie of wanneer je het beste
welk bestandsformaat kunt kiezen. Hoofdstuk 4 is waar het om gaat in
Photoshop: scannen en afbeeldingen van camera's laden, bijsnijden tot
bepaalde afdruk- en kaderformaten, afdrukken maken en je kunstwerken
op internet zetten. Alles in een overzichtelijk pakket.
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Deel ll: Snelle uerbeteringen
ttoor digitale foto's
In de hoofdstukken 5 tot en met 9 maak je kennis met concepten en tech-
nieken waarmee je het uiterlijk van je afbeeldingen verbetert. Je leest over
tonaliteit (donker en licht in je afbeelding), kleurcorrectie (de kleuren er
natuurlijk laten uitzien) en het maken van selecties voor het corrigeren
van afzonderlijke delen in ie afbeelding. Deel II bevat ook een heel hoofd-
stuk over het bestandsformaat Raw voor digitale camera's; wat het is,

waarom het belangrijk is en hoe je bepaalt of het belangrijk is voor jou.

Aan het eind van dit deel kom je een hoofdstuk tegen over veelvoorko-
mende problemen in digitale foto's: rode ogen, rimpels en ongewenste
objecten en personen. En ja, in dat hoofdstuk lees je ook wat je ertegen

kunt doen!

Deel lll:'Kunst' maken in l'hotoshop
In de hoofdstukken in deel III maken we een creatief uitstapje. Iedereen
zou moeten weten hoe je het uitgebreide en complexe deelvenster Pen-

selen gebruikt, ook al zal niet iedereen Photoshop als digitaal schilder-
programma gebruiken. Het samenstellen van afbeeldingen (twee of meer
foto's samenvoegen tot een), tekst toevoegen (van eenvoudige copyright-
tekst tot een volledige pagina), paden gebruiken en laagstijlen toevoegen
zijn allemaal voorbeelden van mogelijkheden die beschikbaar ziin voor
mensen die met Photoshop werken, ook al beschouwt niet iedereen zijn
werk als kunst.

Deel lU: Photoshop uoor professionals
De twee hoofdstukken in deel IV zijn gespecialiseerder dan de rest
van het boek. Waarschijnlijk heb je het deelvenster Handelingen in
Photoshop niet nodig als je niet in een productieomgeving werkt. (Al
valt zelfs het af en toe bijsnijden op printerformaat voor mij al onder
'productie') Maar hoofdstuk l6 biedt veel meer dan alleen handelingen
en scripts! Je ontdekt hoe je een presentatie maakt die iedereen op
zijn eigen beeldscherm kan bekijken, hoe je een pagina vol met minia-
tuurafbeeldingen van al je foto's maakt en hoe je papier bespaart door
meerdere kopieën van een foto op een vel af te drukken. Hoofdstuk 17 is

een korte introductie op de voorzieningen die ie alleen in Photoshop CS4

Extended tegenkomt. Misschien heb je Photoshop CS4 Extended niet,
maar vind je het toch interessant om over de uiterst technische, zeer

complexe wetenschappelijke en technische mogelijkheden en video en

3D-voorzieningen te lezen. Of niet.

Deel U: Het deel Øn de tientallen
Het laatste deel van dit boek, het deel van de tientallen, was tegelijker-
tijd het eenvoudigste en het moeilijkste deel om te schrijven. Het was
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eenvoudig om de simpele reden dat de hoofdstukken kort zijn. Het was
ongelofelijk ingewikkeld omdat het zo moeilijk is een lijst met photoshop-
onderwerpen te beperken tot tien stuks. photoshop is zo'n prachtig
complex en diepgaand programma, dat je zult merken dat ik het erg
moeilijk vond mezelf te beperken tot tien tips en trucs. Maar tien rãdenen
waarom een wacom-tablet je beste vriend kan zijn. slechts tien redenen
waarom je een digitale camera wilt hebben. Maar het is me gelukt! Als je
de verborgen tips en trucs niet meetelt.

De afs¡rraken în dit boek
Om ruimte te besparen, gebruik ik in menuopdrachten een pijltje. Ik zou
het volgende kunnen schrijven:

Plaats de muisaanwijzer op het woord Afbeelding boven aan je
scherm en druk op de muisknop. Houd de muisknop ingedrukt
en beweeg de muisaanwijzer dan naar beneden, naar het woord
Aanpassingen. Blijf de muisknop indrukken en verplaats de muis-
aanwijzer naar rechts en naar beneden naar de woorden Schadu@
hooglicht. Laat de muisknop los.

Maar het is logischer het volgende te schrijven:

Kies Schaduw/hooglicht in het submenu Afbeelding Ð Aanpassingen.

Of zelfs dit:

Kies Afbeelding oAanpassingen ö Schaduw/hooglicht.

Waar mogelijk verwijs ik ook naar sneltoetsen voor Mac en Windows.
Meestal staan de sneltoetsen bij elkaar, met die voor de Mac voorop en
zienze er zo uit:

Verplaats de selectie naar een aparte laag met de sneltoets
Command + Shif t+J/Ctrl+ Shif t+J.

Tijdens het lezen kom je vaak in de kantlijn pictogrammen tegen die naar
speciale zaken verwijzen.Deze pictogrammen zijn er:

Dit pictogram vertelt je dat je te maken hebt met een voorziening die
nieuw is in Photoshop cS4. Als Photoshop helemaal nieuw voor ie is, zijn
deze pictogrammen niet belangrijk voor je, want alles is immers nieuw.
Let wel op als je een ervaren Photoshop-gebruiker bent.

Wanneer ik een geheimpje of een sneltoets met je wil delen, iets wat je
leven prettiger en eenvoudiger maakt, zie je dit pictogram.

De pîctoqrammen in dit boek
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Je ziet dit pictogram niet vaak, maar lees de tekst aandachtig door als je

het tegenkomt! Deze waarschuwing bewaar ik voor die dingen die je dag
grondig kunnen verpesten. Dingen waardoor je werk kwijtraakt omdat je

bestand beschadigd raakt of Photoshop vastloopt'

Hier staan de dingen die erg handig zijn om te weten, zoals zaken die op
meerdere plaatsen in Photoshop van toepassing zijn en dingen die je
PhotoshopJeven vereenvoudigen.

Dit pictogram kom je maar een enkele keer tegen. Omdat ik de meeste
technische informatie buiten het boek houd, zie je het nauwelijks.
We hebben het hier over de saaie technische informatie die achter
Photoshop steekt.

Hoe gebruik je dît boelc?
Dit boek is niet opgebouwd uit lessen, noch is het een kookboek met tips
en trucs. Het is een naslagwerk. Kijk in de inhoudsopgave of de index als
je iets wilt weten en ga naar de juiste pagina. Natuurlijk kun je het boek
ook van begin tot eind ìezen om alles eruit te halen wat erin zit. Hoe dan
ook, houd dit boek bij de hand als je met Photoshop aan de slag gaat. Je

weet dan in elk geval zeker dat je geen cartoon of grap mist.

Wen aan het gebruik van plakbriefjes en ezelsoren in de pagina's, tenzij
je een geleend boek in handen hebt. Photoshop is een bijzonder complex
programma; niemand weet alles van Photoshop. Veel concepten en tech-
nieken in Photoshop zijn moeilijk te onthouden, zeker als je ze niet regel-
matig gebruikt. Markeer belangrijke pagina's zodat je ze snel terugvindt,
want je zull Photoshop CS4 uoor Dummies nog vaak gaan gebruiken.
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Vloties door de
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The sth Wave By Rich Tennant
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hotosho¡t krijg je zoveel slteller onrler cle
knie als je een solide kennis van een aantal

lrasisltegrip¡ten en -technieken bezit. Zolang je
niet weel wat het verschil is tussen pixels en een
gat in (le groncl. is een cliscussie over gecìoezelde
selecties ltehoorlijk rnoeilijk te volqen. nietwaar'.)

In hoofclstuk 1 uraak je kennis rnet Aclobe
Photoshop. Hoofdstuk 2 kijkt naar <le basis-
concel)ten van cligitale fotografie en werl)t een
blik op de gangbare bestanclsfornìaten voor
Photoshop-afbeeìclincen. hl hoolclstuk l] kornt cle
nieuwe gebruikersinterface van Photoshop aan
bocl. Lees <lit hoofclstuk claarom ook cloor als je al
met eerclere versies van Photc¡shop hebt qewerkt.
Hoofrlstuk-4 gaat ten slotte over het im¡torteren
van foto's varr rligitale catÌtera's naar Photoshop.
het belreren van <lie bestaltrlen en het alclrukken
of scannen ervan.
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Welkom b¡i Photoshop!

ln dit hoofdstuÍc:
Sterke kanten en de iets minder sterke kanten van Photoshop

Wat je moet weten als je met Photoshop gaat werken

Wat je moet weten over het installeren van Photoshop

,
,1/ onder twijfel kan worden gezegd dat Adobe Photoshop het toon-
rF¿¿¡*"n"nde beeldbewerkingsprogramma is. Zelfs in het dagelijks
leven heeft Photoshop een plek weten te veroveren. Niet zelden wordt
de naam Photoshop als werkwoord gebruikt ('die foto is duidelijk
gephotoshopt') en staan er in de dagelijkse strip in de krant verwijzin-
gen naar Photoshop. En nu ben ook jij deel geworden van het geweldige
fenomeen Photoshop.

Er staan je flink wat leuke dingen te wachten, ongeacht of Photoshop
nieuw voor je is, je een upgrade hebt aangeschaft of besloten hebt over
te stappen van Elements op de volledige versie van Photoshop CS4 of op
Photoshop CS4 Extended. Photoshop CS4 heeft een fascinerend nieuw
uiterlijk, waarmee je meer kunt doen en eenvoudiger mee werkt dan ooit
tevoren. Voor ik je een uitgebreide rondleiding langs de verschillende
onderdelen van Photoshop geef, maak je eerst wat algemener kennis met
het programma. In dit hoofdstuk lees je waarvoor Photoshop is
ontworpen, wat je ermee kunt doen (hoewel niet zo goed
als met specialistische software) en wat je ermee kunt
bereiken als je echt heel erg je best doet. We bekij-
ken ook enkele algemene concepten over de wer-
king van computers en stippen daarbij enkele
punten aan waar Photoshop verschilt van de
meeste andere programma's. Om ervoor te
zorgen dat het programma probleemloos
werkt, krijg je aan het einde van het hoofd-
stuk nog enkele tips voor het installeren van
Photoshop.
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Adobe Photoshop leren kennen
Photoshop wordt voor enorm veel verschillende projecten gebruikt,
zoals het bewerken en retoucheren van digitale foto's, het voorberei-
den van afbeeldingen voor tijdschriften en kranten, en het maken van
afbeeldingen voor internet. Ook op de forensische afdelingen van politie,
wetenschappelijke laboratoria en onderzoekscentra, bij tandartsen en
artsen kom je Photoshop tegen, net als in klaslokalen, kantoren, stu-
dio's en huizen overal ter wereld. Als helpdeskmanager van de National
Association of Photoshop Professionals (NAPP) los ik samen met mijn
team problemen op voor gebruikers uit elke hoek van het computerspec-
trum en uit alle hoeken van de wereld. Mensen doen soms verbazing-
wekkende dingen met Photoshop en bij sommige ervan sta je versteld
hoe ver ze verwijderd zijn van de oorspronkelijke bedoeling van het
programma!

Waar Photoshop (oor is bedoeld
Adobe Photoshop is een beeldbewerkingsprogramma. Het is ontworpen
om digitale en gedigitaliseerde beelden, foto's en andere afbeeldingen te
bewerken. Dat is de kerntaak van Photoshop. Maar in de loop der jaren
is het programma gegroeid en uitgebreid met functies die deze hoofd-
taak aanvullen. Toch is en blijft Photoshop een beeldbewerker. De meest
basale gang van zaken in Photoshop ziet er ongeveer zo uit: je neemt een
foto, bewerkt die foto en je drukt de foto af, zoals je ziet in figuur l.l.

Figuur LI : De basis va n Photoshop: maak foto, bewerk foto, d ru k foto af, drink koffie ( optioneel )

Een afbeelding die je met een digitale camera maakt, met een scanner
inleest of rechtstreeks in Photoshop maakt, bestaat altijd uit kleine
gekleurde vierkantjes. Deze onderdelen van afbeeldingen heten plxels.
In hoofdstuk 2 besteden we uitgebreid aandacht aan pixels en digitale
afbeeldingen. In Photoshop draait alles om het wijzigen en aanpas-
sen van de kleuren van die pixels, allemaal gelijktijdig, groepsgewijs of
individueel, zodat je kunstwerk er precies zo uit gaat zien als jij dat wilt.
Photoshop beschikt overigens niet over filters als 'Goede smaak'en
'Kwaìiteit'. Je bepaalt zelf wat bij je artistieke of persoonlijke ideeën past
en wat aan je professionele eisen voldoet. In figuur 1.2 zie je enkele veel-
gebruikte beeldbewerkingstaken: het corrigeren van rode ogen en mini-
maliseren van rimpels (in hoofdstuk 9 komen deze beide onderwerpen
aan bod) en het combineren van afbeeldingen (zie hoofdstuk 10).

gr,
I
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Met dank aan NASAvoor de lot7 van de astronaut

Figuur 1.2: Enkele veelgebruikte taken van Photoshop

Een nieuwe mogelijkheid in Photoshop CS4 is het roteren van de foto
die je bewerkt. Daarbij roteer je niet de foto zelf, dat kon allang, maar de
weergave ervan in de werkruimte. Bedenk maar hoe handig het is als
je nauwkeurig moet maskeren en tekenen en de weergave van de foto
eenvoudig aan de richting van je muisbewegingen kunt aanpassen. In
figuur 1.3 zie je dat een rode pijl de ware'bovenkant'van de geroteerde
afbeelding aangeeft. Dubbelklik in de gereedschapset op het gereed-
schap Weergave roteren om de richting te herstellen. (Deze functie is
niet beschikbaar op oudere computers een met minder krachtige grafr-
sche kaart.)

Figuur 1.3: Boteren tijdens de bewerking en zonder kwaliteitsverlies!

In de loop der jaren zijn allerlei krachtige illustratiemogelijkheden aan
nieuwe versies van Photoshop toegevoegd. Photoshop biedt weliswaar
niet zoveel mogelijkheden op tekengebied als Adobe Illustrator, maar het
programma volstaat zeker voor kleinere illustratieprojecten. (Vergeet
niet dat Photoshop een rasterprogramma is dat met pixels werkt en dat
het vectorgeoriënteerde afbeeldingen slechts kan simuleren. Met de
verschillende penselen kan zeer efficiënt op het digitale canvas worden
getekend. In figuur I.4 zie je een vergelijking tussen een rasterafbeelding
(de digitale foto links), een vectorafbeelding (de afbeelding in het mid-
den) en een digitale tekening (rechts). In hoofdstuk 11 lees je hoe deze
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drie typen afbeeldingen in een enkele afbeelding kunnen worden gecom-
bineerd. In hoofdstuk 1l bespreken we vectorafbeeldingen en vormlagen
en in hoofdstuk 14 lees je over het tekenen met Photoshop.

Figuut 1.4: Gebruik Photoshop voor rasterafbeeldingen, vectorafbeeldingen of zelfs om te tekenen

¡-, - 1-

Photoshop CS4 en Photoshop CS4 Extended
Hoewel er al jaren verschillende'soorten
Photoshop' bestaan {Photoshop, Pho-
toshop LE en Photoshop Elements), biedt
Adobe sinds de vorige versie twee ver-
schillende versies van het daadwerke-
lijke Photoshop. Photoshop CS4 en Pho-
toshop C54 Extended bieden beide alle
krachtige Photoshop-mogelijkheden voor
beeldbewerking, vectortekenen, tekenen
en tekst. Photoshop C54 Extended bevat
ook een aantal zeer gespecialiseerde,
uiterst technische mogelijkheden voor
toepassingen in de wetenschap, onder-
zoek en videobewerkingen en voor het
gebruik met 3D-ontwerpprogramma's.
ln hoofdstuk 17 maak je kennis met deze
mogelijkheden.

Moet je je nu benadeeld voelen als je
Photoshop CS4 en niet Photoshop CS4
Extended hebt? Neel Zolang je die extra
mogelilkheden niet nodig hebt, is er geen
enkele reden deze uitgebreide moge-
lijkheden aan te schaffen. En wat als je
Photoshop CS4 Extended als onderdeel
van een Creative Suite of Adobe-soft-
warepakket hebt aangeschaft? Heb je
dan betaald voor iets wat je niet nodig
hebt? Een beetje misschien, maar toch

ook weer niet helemaal. Degenen die
Photoshop C54 Extended als zelfstandig
programma kochten, betaalden wel extra
voor de uitgebreide mogelijkheden. Met
die extra inkomsten wordt het onderzoek
naar en de ontwikkeling van deze extra
mogelijkheden betaald. Maar waarom
kon ik bij de aanschaf van mijn bundel of
pakket dan niet kiezen tussen Photoshop
CS4 en Photoshop CS4 Extended? Je
moet er niet aan denken dat de aanschaf
van software net zo ingewikkeld wordt
als laten we zeggen het bestellen van
een kop koffie ('Cafeïne, cafeïnevrij?
Verkeerd, espresso, cappuccino? Witte
suiker, bruine suiker of rietsuiker? Volle
melk, halfvolle melk of magere melk?
Klein, middel. groot, extra groot of over-
dreven groot?'). Het zou behoorlijk inge-
wikkeld kunnen worden. Stel je maar
eens voor dat je zelf uit alle duizenden
producten die Adobe aanbiedt je eigen
bundel of pakket zou moeten samenstel-
len, waarbij elke mogelijke combinatie
toegestaan zou zijn. Je zou zo lang bezig
zijn le perfecte combinatie te zoeken dat
le er nooit aan toe zou komen de software
te gebruiken.
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Photoshop CS4 bevat enkele eenvoudige mogelijkheden voor het maken
van webafbeeldingen, waaronder ook segmenten en animaties (hoewel
je hiervoor toch beter een echt webontwerpprogramma zoals Dream-
weaver kunt gebruiken). Het bij Photoshop meegeleverde programma
Adobe Bridge bevat het deelvenster Uitvoer waarmee je je kunstwerken
omzet in een website of opslaat in een PDF-presentatie, compleet met
overgangen tussen de afbeeldingen. (ln hoofdstuk 16 lees je alles over de
werkruimte Uitvoer van Bridge.).

Andere mogeli¡kheden die Photoshop biedt
Photoshop is weliswaar geen paginaopmaak- of illustratieprogramma,
je kunt er wel eenvoudige brochures, posters, verjaardagskaarten en
dergelijke mee maken, zoals je ziet in figuur 1.5. Iets waarin Photoshop
zich duidelijk van zijn eenvoudigere familieleden onderscheidt, zijn de
krachtige tekstfuncties. Daarmee is tekst net zo eenvoudig toe te voegen,
te bewerken en op te maken als in de meeste tekstverwerkers. Photoshop
heeft zelfs een spellingcontrole. Niet slecht voor een programma dat is
ontwikkeld om foto's te bewerken, nietwaar?

Figuur 1.5: Maak ook kaarten, posters en brochures met Photoshop

Zelfs als je niet beschikt over de ultramoderne videofuncties van Pho-
toshop C54 Extended, kun je het videobewerkingsprogramma dat je
gebruikt aanvullen met Photoshop C54 (ondanks dat Photoshop de
filmpjes die je met je videocamera maakt niet kan openen en afspelen).
Je kunt vanuit Adobe Premiere (of een ander professioneel videopro-
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gramma) een reeks frames in het formaat FilmStrip exporteren en die
dan openen en bewerken in Photoshop.

Als je qeen qeslrecialiseerde softttare hebt
Toegegeven, sommige dingen kan Photoshop CS4 gewoon niet. Het
zet geen lekkere kop koffle voor je. Het strijkt je broeken niet. Het pro-
gramma stofzuigt ook niet onder de bank. Het is zelfs niet te gebruiken in
plaats van iTunes, Microsoft Excel of Netscape Navigator. Al die dingen
doet het gewoon niet.

Tegelijkertijd zijn er ook enkele dingen waarvoor Photoshop niet is
ontworpen, maar die het toch probleemloos doet. Als je niet over InDe-
sign beschikt, kun je toch de pagina's van een nieuwsbrief, tijdschrift
of zelfs een boek stuk voor stuk opmaken. (Met de werkruimte Uitvoer
van Bridge genereer je uit meerdere individuele pagina's een enkel PDF-
document van meerdere pagina's.) Heb je geen Dreamweaver of Golive
gebruik dan Photoshop voor het maken van een website. Pagina voor
pagina, gesegmenteerd en geoptimaliseerd zelfs met animatie-GlF's. Pho-
toshop C54 biedt zelfs gereedschappen waarmee je 3D kunt simuleren,
zoals Perspectiefpunt (zie hoofdstuk l0).

Het opmaken van pagina's in Photoshop is niet bijzonder ingewikkeld als
het gaat om één pagina of eventueel een kleine brochure. Het programma
biedt uitstekende tekstfuncties, zeker als je bedenkt dat het programma
ontworpen is voor het bewerken van pixels in plaats van alinea's. In de
vervolgkeuzelijst met lettertypen voor het deelvenster Teken geeft Pho-
toshop zelfs een voorbeeld van elk lettertype. In het menu Voorkeuren
ö Tekst kun je de tekengrootte voor de lettertypevoorvertoning kiezen,
zoals je ziet in figuur 1.6. Het is echter niet mogelijk om in Photoshop
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tekstkaders aan elkaar te koppelen, waardoor je bij een omvangrijke wij-
ziging boven in de eerste kolom gedwongen bent alle volgende kolommen
handmatig opnieuw te ordenen. Een gespecialiseerd opmaakprogramma
biedt het voordeel dat met behulp van stramienpagina's en andere
opmaakfuncties een consistente opmaak van pagina tot pagina wordt
gegarandeerd. Gebruik InDesign als je regelmatig tekst moet opmaken.

Dreamweaver is een modern webontwerpprogramma, dat goed kan wor-
den gecombineerd met Photoshop. Mocht je Dreamweaver niet hebben
en per se een webpagina willen maken, dan is Photoshop je redding. Kies
nadat je de pagina hebt opgemaakt en je afbeeldingen hebt gemaakt de
opdracht Opslaan voor web en apparaten. Er wordt een HTMl-document
(je webpagina) gegenereerd en een map met de afbeeldingen die je
pagina vormen (zie figuur 1.7). Een van de voordelen van het maken van
een webpagina met Dreamweaver en niet met Photoshop is HTML-tekst.
Gebruik je Photoshop, dan wordt alle tekst op je webpagina opgeslagen
als grafrsche bestanden. De HTML-tekst van Dreamweaver levert niet
alleen kleinere webpagina's op die sneller te downloaden zijn, maar de
grootte van de tekst is ook aan te passen in de webbrowser.

Eqse Õ

Figuur 1.7: Met Photoshop kun je een volledige webpagina maken

De elenenten en lrrncessen ttan Photoshop
In veel opzichten is Photoshop CS4 net als elk ander computerpro-
gramma: je start het programma, opent bestanden, slaat bestanden op
en verlaat het programma tot slot weer. Veel gebruikelijke functies heb-
ben bekende sneltoetsen. Je vergroot, verkleint, minimaliseert en sluit
vensters net zoals je dat in andere programma's doet.

Een aantal algemene computerbeu,erkingen
In hoofdstuk 3 lees je meer over specifieke Photoshop-aspecten zoals
het werken met zwevende deelvensters, menu's en submenu's en de
gereedschappen op de optiebalk. Maar eerst staan we even stil bij enkele
elementaire computerconcepten.
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Photoshop starten
Start Photoshop door te dubbelklikken op een pictogram, of via de map
Programma's (Mac) of het menu Start (Windows). Mac-gebruikers kun-
nen het programmapictogram (het feitelijke programma) naar het dock
slepen, waarna Photoshop dan met één muisklik kan worden gestart. Het
bestand Adobe Photoshop CS4 vind je in de map Adobe Photoshop CS4,

die zich op zijn beurt in de map Programma's bevindt. In hoofdstuk 3

maak je kennis met de interface van Photoshop en leer je de weg kennen
in het programma.

Open in Photoshop een afbeelding nooit rechtstreeks vanaf een verwij-
derbaar medium (zoals cd-rom, dvd, je digitale camera of de Flash-kaart
ervan en USB-stick) of van een netwerklocatie. Kopieer een bestand
altijd eerst naar een lokale harde schijf, open het vanaf die schijf en
kopieer het bestand dan naar de volgende bestemming. Het is mogelijk
afbeeldingen van interne of externe harde schijven te openen, maar het
is verstandig de afbeelding eerst naar een lokale harde schijf te kopiëren.
Het is mogelijk een bestand vanaf externe harde schijven te openen,
maar kopieer het altijd naar een lokale harde schijf om te voorkomen dat

ie je werk of zelfs de hele afbeelding kwijtraakt vanwege problemen met
het lezen van of schrijven naar verwijderbare media.

lllet afbeeldînqen uterken

In Photoshop werk je met individuele afbeeldingsbestanden. Elke afbeel-
ding wordt op de harde schijf in een specifiek bestandsformaat opge-
slagen. Photoshop opent vrijwel elke afbeelding die uit pixels bestaat
en zelfs enkele bestandsformaten die dat niet zijn. In hoofdstuk 2 lees je
alles over bestandsformaten. Je kunt een bestandsformaat wijzigen door
het bestand te openen in Photoshop, waarna je met de opdracht Opslaan
als een nieuw bestand maakt. Ik raad je aan altijd de bestandsextensie
aan het eind van de bestandsnaam op te geven, zelfs al is dit theoretisch
niet altijd noodzakelijk op de Mac. Als Photoshop een bestand niet kan
openen, komt dat misschien doordat het bestandsformaat niet wordt
herkend. Photoshop kan bijvoorbeeld geen Excel-spreadsheet of Word-
document openen, want dat zijn geen afbeeldingsformaten. Photoshop is
immers een beeldbewerkingsprogramma. Als Photoshop de Raw-afbeel-
dingen van je gloednieuwe digitale camera niet kan openen, zoek dan
een update voor de plug-in Adobe Camera Raw op dit adres:

www. adobe. com/nl / products/photoshop/camera raw. html

Daar vind je ook uitleg over de installatie van de update. Lees die en volg
de instructies nauwgezet op.

/e bestanden olrslaan

Met de opdrachten Opslaan en Opslaan als bewaar je de wijzigingen die
je in afbeeldingen aanbrengt. Deze wijzigingen zijn onomkeerbaar zodra
je een afbeelding hebt opgeslagen en afgesloten. Onthoud deze drie tips
als je met een belangrijke afbeelding werkt:

c OPrq¡Z--\
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t/ Werk met een kopie van het afbeeldingsbestand. Maak een kopie

van je afbeeldingsbestand voordat je het in Photoshop gaat aanpas-
sen. Dankzij de back-up weet je dat je zelfs als er iets afschuwelijk
mis gaat, je gewoon opnieuw kunt beginnen. Als je met een digitale
foto in het bestandsformaat Raw (zie hoofdstuk 7) werkt, is het niet
nodig een kopie te maken. Aangezien Photoshop het oorspronkelijke
bestand niet kan herschrijven, bewerk je bij een Raw-foto feitelijk
altijd al een kopie.

r/ Open als een slim object. Maak er een gewoonte van Bestand ö
Openen als slim object te kiezen in plaats van Bestand ô Openen. Bij
het werken met slimme objecten kun afbeeldingen zoveel schalen
en aanpassen als je wilt, zonder dat de kwaliteit daarbij steeds ver-
der afneemt. En je kunt ook nog eens met slimme filters werken!

/ Sla je bestanden ook op als PSD. Vooral als je afbeelding lagen
heeft, is het verstandig haar compleet met alle lagen op te slaan in
het eigen bestandsformaat PSD van Photoshop voordat je met de
opdracht Opslaan als het eindresultaat in een ander bestandsfor-
maat opslaat. Het maken van een kleine wijziging kan je uren kosten
als je geen kopie van de lagen hebt gemaakt.

Als je probeert een afbeelding te
sluiten of Photoshop te verlaten
zonder dat je eerst je werk hebt
opgeslagen, verschijnt er een
vriendelijke waarschuwing waar-
bij je wordt gevraagd of je wilt
opslaan, wilt sluiten zonder op te
slaan of het sluiten wilt annuleren,
zoals je ziet in figuur 1.8.

Figuur 1.8: Photoshop geeft een waarschuwing
als je de wijzigingen niet hebt opgeslagen

Sneltoetsen

De sneltoetsen in Photoshop zijn aan te passen (zie hoofdstuk 3), ook de
sneltoetsen die zijn identiek aan die van andere programma's. Openen,
kopiëren, plakken, opslaan en sluiten gaat hetzelfde als in Microsoft
Word, je e-mailprogramma en zo'n beetje alle andere software. Ik raad
je daarom aan deze sneltoetsen te laten zoals ze zijn, zelfs als je andere
sneltoetsen wel verandert.

De geuteldige o¡tdracht 0ngedaan maken
Er is een groot verschil tussen Photoshop en andere programma's.
Vrijwel alle programma's bieden de mogelijkheid recente opdrachten of
bewerkingen (of fouten) ongedaan te maken. Zoals veel programma's
gebruikt ook Photoshop de toetsencombinatie Command+Z lCtrl+Z
voor de opdracht Ongedaan maken/Opnieuw en de toetsencombinatie
Command+Option+ZlCtrl+Alt+Z voor de opdracht Stap terug, waarmee
je een serie stappen ongedaan maakt (al kun je die toetsencombinatie
wijzigen, zoals je leest in hoofdstuk 3). Maar daarnaast biedt Photoshop

Wùzl9ln9eñ in Adobe Photorhop-do(!mênt "1234s67.Jp9'
oplaan ålvoren3 tê sl![en?
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ook enkele interessante functies waarmee je handelingen gedeeltelijk
ongedaan maakt.

Ongedaan maken met het historiepenseel

Met Photoshops historiepenseel kun je vrijwel elk filter, elke aanpassing
of elke opdracht gedeeltelijk ongedaan maken. Selecteer eerst het histo-
riepenseel, kies dan een sfccf, ofwel een stadium in het ontwikkelings-
proces van je afbeelding waar je naar wilt terugkeren en schilder dan
over de gebieden van de afbeelding die je wilt laten terugkeren naar die
eerdere staat.

Je kunt net zover teruggaan in het bewerkingsproces als je wilt, al gelden
er wel enkele beperkingen: het deelvenster Historie (waar je de staat
kiest waar je naar wilt terugkeren) bevat een bepaald aantal fasen. In het
paneel Algemeen van de Photoshop-voorkeuren bepaal je hoeveel staten
Photoshop moet onthouden (maximaal duizend). Besef dat het onthou-
den van veel staten extra geheugen vraagt die je misschien nodig hebt
voor het verwerken van filters en aanpassingen. Dit kan voor vertraging
zorgen. Voor de meeste projecten is de standaardinstelling van twintig
historiestaten voldoende, maar als je een tekengereedschap of andere
procedures met veel herhalende stappen gebruikt (zoals bijwerken met
de gereedschappen Doordrukken, Tegenhouden of Kloonstempel), is een
hoger aantal wellicht een beter idee, bijvoorbeeld zestig.

De tweede beperking is de afmetingen van de pixel. Je kunt niet terug-
keren naar eerdere staten met het historiepenseel als je de werkelijke

rì . ..ì'' cRw-lg42.CRW@ 16,7X

Figuur 1.9: Schilderterug in de tijd met het historiepenseel
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afmetingen (in pixels) van de afbeelding wijz¡gt met het gereedschap Uit-
snijden of de opdrachten Afbeeldingsgrootte of Canvasgrootte. Je kunt
wel een staat selecteren die ná de wijziging van de pixelafmetingen komt,
maar niet een staat die ervoor ligt.

Hier volgt een voorbeeìd van een creatieve toepassing van het historie-
penseel. Open in Photoshop een kopie van een foto. Bewerk de foto en
zet hem in grijswaarden met de aanpassing Zwart-wit. Klik vervolgens in
het deelvenster Historie in de linker kolom naast de stap direct vooraf-
gaand aan Zwart-wit en wijs dat zo aan als de bronstaaf, dus de weergave
waar je naar wilt terugkeren. Selecteer het historiepenseel en schilder
over bepaalde gebieden van de afbeelding om die terug te laten keren
naar de originele (gekleurde) weergave (zie ñguur 1.9). En daar is het:
een zwart-witafbeelding met enkele kleuraccenten. Complimenten aan
het historiepenseel!

0ngedaan maLen met de opdrucht Uertlagen

Door direct na toepassing van een filter, het uitvoeren van een aanpas-
sing of het gebruik van een gereedschap de opdracht Bewerken ö Ver-
vagen te kiezen, kun je de doorzichtigheid of overvloeimodus die in de
voorgaande stap is toegepast wijzigen. Pas bijvoorbeeld een verscher-
pingsfilter toe en kies vervolgens Bewerken o Vervagen onscherp masker
om de overvloeimodus van Normaal naar Lichtsterkte om te zetten. Zou
je met deze techniek of in de kleurmodus Lab alleen de lichtsterkte van
de afbeelding verscherpen, dan voorkom je daarmee ongewenste kleur-
verschuivingen langs de randen van je afbeelding. Kleurmodi komen
in hoofdstuk 6 aan bod. Je kunt ook het filter Bewegingsonscherpte
toepassen en dan Bewerken o Vervagen Bewegingsonscherpte kiezen
(inderdaad, de naam van de opdracht verandert vanzelf) om de ondoor-
zichtigheid van het filter met 75 procent af te laten nemen. Zoals je ziet in
figuur 1.10, blijft het effect van heen-en-weerbeweging bestaan terwijl het
onderwerp beter herkenbaar wordt.

@
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Figuur 1.1 0: H et oorspronkelijke filter en het fi lter na de opdracht Vervagen
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Wat ie moet uteten t/oor de installatie
ttan Photosho¡t
Houd rekening met de volgende punten als je Photoshop CS4 of Adobe
Creative Suite nog niet hebt geinstalleerd:

/ Installeer alleen op de standaardlocatie. Photoshop vraagt veel
schijfruimte. Door het te installeren op de standaardlocatie (de map
Programma's op de harde schijf van een Mac of C:\Program Files
onder Windows) zorg je dat het programma de benodigde toegang
heeft tot het besturingssysteem en hardware. Wanneer je het pro-
gramma op een andere locatie installeert of in een netwerk probeert
te draaien, kan dit tot frustrerende problemen leiden en kan werk
verloren gaan.

/ Schakel alle spyware en antivirusprogramma's uit vóór de
installatie. Antivirussoftware kan sommige installatieproce-
dures verstoren omdat ze gezien worden als schadelijk voor de
gezondheid van je computer. Dit kan leiden tot storingen, crashes,
gegevensverlies, frustraties en dat wat ik het'computer-door-de-
kamersyndroom'noem. Als je antivirussoftware gebruikt (en als je
Windows gebruikt, zou ik dat maar doen!), schakel die software dan
uit voordat je een programma installeert, zeker bij een complex pro-
gramma als Photoshop. Het pictogram van de antivirussoftware om
de software uit te schakelen vind je waarschijnlijk op de taakbalk
van Windows en anders bij Alle programma's in het Start-menu. Kijk
bij de Mac in het Dock. En vergeet niet de antivirussoftware weer in
te schakelen na de installatie! Ik raad je aan de installatie ongedaan
te maken en opnieuw uit te voeren als je de software al geTnstalleerd
hebt en daarbij de antivirussoftware nog ingeschakeld had. Plaats
de Photoshop CS4-cd opnieuw, start het installatieprogramma en
kies voor verwijderen.

/ Schakel automatische back-upsoftware ook uit als je die gebruikt.
Laat nooit automatische back-upsoftware draaien als je software
installeert. Net als bij antivirussoftware kan deze software proble-
men veroorzaken.

/ Maak verbinding met internet en activeer de software direct. Je

doet er goed aan Photoshop te installeren terwijl je verbinding hebt
met internet. Photoshop wordt dan direct geactiveerd, zodat je na
voltooiing van de installatie direct aan de slag kunt.

rz Sta plug-ins van derden op een andere locatie op. Filters en andere
Photoshop-toevoegingen die je van andere bedrijven dan Adobe
hebt, kun je beter opslaan in een andere map dan de Photoshop-
map. Maak een alias (Mac) of een snelkoppeling (Windows) naar die
map en sleep de alias/snelkoppeling naar de map Insteekmodules
van Photoshop. Heeft je muis meerdere knoppen, klik dan met de
rechtermuisknop op de map om een alias/snelkoppeling te maken.
Klik terwijl je de Control-toets ingedrukt houdt als je muis maar één
knop heeft. Zou je dan ooit Photoshop opnieuw moeten installeren,



Hoofdstuk l: Welkom bij Photoshop! 2t
dan hoef je al deze plug-ins niet ook opnieuw te installeren. Je hoeft
dan alleen maar een nieuwe alias/snelkoppeling te maken die je aan
de nieuwe map Insteekmodules toevoegt.

/ Controleer op updates van de plug-ins. Ga voor elk van de plug-
ins van derden naar de website van de maker en controleer of er
updates zijn. Vooral als je met een op Intel gebaseerde Mac werkt,
is dit erg belangrijk. Plug-ins die niet zijn bijgewerkt, werken niet.
Er bestaat een mogelijkheid het probleem te omzeilen. Ga daarvoor
in de Finder naar de map Programma's o Adobe Photoshop CS4 op
de harde schijf. Klik met de rechtermuisknop of klik terwijl je de
Control-toets ingedrukt houdt op het programmapictogram en kies
de optie Toon info. Schakel in het venster Toon info de optie Open
met Rosetta in. Photoshop werkt dan weliswaar trager, maar de
niet-bijgewerkte plug-in van een andere leverancier dan Adobe is
wel beschikb aar. Zodra er dan eindelijk een update van de plug-in
beschikbaar is of als je besluit dat je snelheid belangrijker vindt,
keer je terug naar Toon info en schakel de optie Open met
Rosetta uit.

y' Maakverzamelingen als je veel plug-ins hebt. Plug-ins gebruiken
RAM-geheugen dat Photoshop nodig heeft voor het verwerken
van je bewerkingsopdrachten. Grote hoeveelheden plug-ins zou
je in groepen kunnen verdelen op basis van hoe en wanneer je ze
gebruikt. Sorteer of installeer ze in verschillende mappen. Tip: voeg
veelgebruikte plug-ins toe aan verschillende mappen. Wijs voor het
laden van een bepaalde set via het paneel de categorie Insteekmo-
dules van de voorkeuren een tweede map voor plug-ins aan en start
Photoshop opnieuw.

/ Gebruik een lettertypebeheerprogramma als je gek bent op let-
tertypen. Als je honderden lettertypen hebt (in de loop der jaren
heb ik een collectie opgebouwd van ruim zevenduizend letterty-
pen), gebruik dan een hulpprogramma waarmee je de lettertypen
naar stijl in groepen indeelt, waarna je alleen die sets activeert die
je op dat moment nodig hebt. De tekstfuncties van Photoshop ver-
traagt als er te veel actieve lettertypen zijn, waardoor de werking
van het programma vertraagt. Mac OS heeft het ingebouwde hulp-
programma Font Book of gebruik het fantastische Suitcase Fusion
van Extensis (www.extensis.com). Extensis biedt ook Suitcase voor
Windows.
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Weten wat ie moet weten
ouer digitale afbeeldingen

ln dit hoofdstulc:
Digitale afbeeldingen begrijpen

Resolutie ontdekken

De vele bestandsformaten van Photoshop ontdekken

In de beginjaren van de fotografie werden in sommige minder moderne
culturen foto's met grote argwaan en soms zelfs met angst bekeken.

Was dat een echt persoon, gevangen in het papier? Werd op het moment
dat een foto werd genomen de ziel van die persoon gestolen? We weten
nu dat een camera niemand opsluit in papier en wat betreft de gestolen
ziel weten we ook vrij zeker dat het wel goed zit. Maar hoeveel weet de
gemiddelde fotograaf over digitale afbeeldingen? En hoeveel moet je
weten over digitale afbeeldingen om efficiënt met Photoshop te kunnen
werken?

De antwoorden op die twee vragen zijn'niet zoveel als hij of zij zou moe-
ten weten'en'niet zoveel als je misschien zou denken'. In dit hoofdstuk
geef ik algemene informatie over digitale afbeeldingen in
Photoshop, een duidelijke uitleg over de belangrijke
term resolufie en een overzicht van de verschillende
manieren waarop je afbeeldingen kunt opslaan.
Belangrijker is dat je de aard van digitale afbeel-
dingen leert kennen door je de wereld van
pixels te begrijpen.

Welkom in het filosoflehoofdstuk!
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Wat is een digitale afbeeldinq eiqenli¡k?
Zodra je een foto maakt met een digitale camera of via een scanner een
foto (of kunstwerk) in Photoshop importeert, digitaliseer je die afbeel-
ding. Alles, maar dan ook echt alles wat computers doen is het verwer-
ken van getallen. Hun taal bestaat uiI binaire code. Computers verwerken
alles in binaire code, of het nu gaat om een foto van een zonsondergang
op Tahiti, de naam van een klant in een database of de laatste voetbal-
uitslagen op internet. Kortweg gezegd bestaat binaire code uit een reeks
nullen en enen (daar komen de getallen om de hoek kijken) waarmee
informatie wordt opgeslagen.

Wat heeft binaire code te maken met de trouwfoto's die je dit weekend
nam of met het meesterwerk dat je voor je afstudeerproject moet afdruk-
ken? Een afbeelding in Photoshop bestaat uit minuscule gekleurde
vierkantjes die pixels worden genoemd (pixel is een afkorting voor het
Engelse prcfure element), zoals je die ziet in de close-up in figuur 2.1. Elke
pixel wordt door de computer opgeslagen en verwerkt als in binaire
code. Op dezelfde manier als de tegels van een mozaTek een voorstelling
laten zien, laten deze pixels een foto zien.

Een tegel in een mozaiek is geen
gezicht, lucht of gras, maar beige,
blauw of groen. De afzonderlijke
tegels hebben niets te maken
met de volledige afbeelding. Pas
in verband met de omringende
tegels krijgen ze een betekenis
en worden ze deel van de afbeel-
ding. Zonder de andere tegels
heeft een afzonderlijke tegel geen
betekenis. tiguur 2.1: D it is niet echt bulldog H ugo, maar

een verzameling kleine gekleurde vierkantjes

Op dezelfde manier is een enkele
pixel in een digitale afbeelding eenvoudigweg een gekleurd vierkantje.
Pas als hij wordt omgeven door andere pixels met dezelfde of een andere
kleur die samen een geheel oftewel een afbeelding vormen, wordt hij
een betekenisvol deel van je digitale afbeelding. De manier waarop je die
pixels manipuleert vanaf het moment dat je de digitale afbeelding hebt
gemaakt tot het moment waarop je de afbeelding op papier of op internet
plaatst, bepaalt hoe succesvol de pixels je afbeelding, je kunstwerk, je
droom zullen weergeven.

De utare aard (an pirels
Hier volgen enkele algemene waarheden over pixels die je echt moet
weten. Deze paragraaf zal je liefdesleven niet verbeteren, je niet in staat
stellen met geesten te communiceren en evenmin je de winnende lottoge-
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tallen geven. Maar na het lezen ervan begrijp je wel wat er met je afbeel-
ding gebeurt als je hem bewerkt in Photoshop.

/ Elke pixel is onafhankelijk. Je denkt misschien dat je een auto of
een cirkel of een boom of oom Karel in een afbeelding ziet, maar in
werkelijkheid kijk je naar een grote hoeveelheid kleine gekleurde
vierkantjes. Elke pixel staat los van de andere pixels, al lees je in dit
boek over verschillende manieren om met groepen pixels te werken.

tz Elke pixel is vierkant (behalve op tv). Echt waar! Elke pixel in een
digitale afbeelding is vierkant, behalve wanneer je afbeeldingen
maakt voor televisie, waar niet-vierkante pixels worden gebruikt. Dit
behoorlijk gespecialiseerde gebied komt in hoofdstuk 3 kort aan de
orde. Omdat je soms met de puntige kleine hoekjes te maken krijgt,
is het belangrijk dat je de vierkante eigenschap van pixels beseft.

tz Elke pixel kan maar één kleur hebben. Die kleur kan bij het bewer-
ken of aanpassen van de afbeelding veranderen, maar elke pixel
heeft maar een enkel kleur. Er bestaat niet zoiets als een tweekleu-
rige pixel. In figuur 2.2 zie je met 3200 procent vergroting duidelijk
de afzonderlijke pixels.

/ Kleiner is beter (over het algemeen). Hoe kleiner elke pixel is, hoe
beter de details in een afbeelding zichtbaar zijn. Maar als je afbeel-
dingen voor het web voorbereidt, dan heb je juist kleinere afbeel-
dingen met weinig detail nodig. Als je in een park een foto van een
hond maakt met 2 miljoen pixels en dezelfde foto nog eens maakt,
maar dan met 30.000 pixels, dan ligt voor de hand welke afbeelding
de grassprietjes, blaadjes
en vacht beter weergeeft.
In figuur 2.3 zie je een voor-
beeld hiervan.

Kleinere pixels helpen ook
de kartelige randen verber-
gen die soms langs krom-
mingen en diagonale lijnen
verschijnen. Als de hoeken
van pixels zichtbaar zijn en
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zo de kwaliteit van de af beel- Figuur 2.2: Elke pixel is monotoon en bestaat uit
ding naar beneden halen, kun één enkele kleur
je wel stellen dat er sprake is
van een ernstig geval van de blokjesziekte.

tz Elke afbeelding die met pixels wordt gemaakt is rechthoekig.
Sommige afbeeldingen lijken rond of stervormig of te zijn, of lijken
ze een gat in het midden hebben. Maar dat is niet zo, tenzij je ze
afdrukt en je schaar pakt. Zelfs al lijkt een afbeelding rond, dan nog
is hij rechthoekig. Er zijn daadwerkelijk pixels in die schijnbaar lege
ruimten, maar deze pixels zijn transparant.
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Figuur 2.3: Meer pixels ( boven ) betekent meer details

Hoetleel pixels
speldenknop?

passen er op een

Bij het werken met digitale afbeeldingen hoor je vaak de lerm resolutie.
Digitale camera's hebben zoveel megapixels of die-en-die resolutie.
Inkjetprinters hebben een resolutie van zoveel bij zoveel en om met
Photoshop CS4 te werken heeft je monitor een resolutie van ten minste
1024x768 pixels nodig. Als je gaat afdrukken, moet je een resolutie van
300 pixels per inch gebruiken (fout!), maar je webafbeeldingen moeten
een resolutie van72 ppi hebben (opnieuw fout!). Is dit allemaal niet wat
al te resoluut?

0¡ten barî ngen o(ler resol uties
In de prachtige wereld van digitale afbeeldingen wordt de Term resolutie
op vier manieren gebruikt:

tz Afbeeldingsresolutie. De afbeeldingsresolutie is het formaat van de
afzonderlijke pixels van de afbeelding die je afdrukt. In de paragraaf
'Een afbeeldingsresolutie kiezen'verderop in dit hoofdstuk lees je
hier meer over.
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y' Cameraresolutie. Digitale camera's slaan elke afbeelding op in een

bepaald aantal pixels. Raadpleeg de handleiding of open een van de
foto's in Photoshop en kies vervolgens Afbeelding ô Afbeeldings-
grootte. Bekijk het aantal pixels dat je camera hanteert voor de
breedte en de hoogte. Vermenigvuldig deze getallen met elkaar, deel
de uitkomst door een miljoen en rond die uitkomst af. Werk je op
de marketingafdeling van een camerafabrikant, dan rond je natuur-
lijk naar boven af. Het resultaat is het aantal megapixels voor de
camera. Gebruik dit als een algemene richtlijn als je gaat winkelen.
Voor webafbeeldingen en afdrukken op kiekjesformaat zijn drie tot
vier megapixels voldoende. Voor grotere afdrukken heb je ten min-
ste zes megapixels nodig.

/ Beeldschermresolutie. De beeldschermresolutie bepaalt hoeveel
pixels er op het scherm worden weergegeven.Zowel bij de Mac als
bij een pc stel je de beeldschermresolutie in op het systeemniveau,
zoals je ziet in figuur 2.4.Bij een hogere beeldschermresolutie krijg
je een grotere werkruimte, maar worden tegelijkertijd sommige klus-
sen lastiger omdat elke pixel kleiner is. Probeer verschillende instel-
lingen uit en ontdek zo welke resolutie je het beste bevalt.

Mac. Klik op het blauwe Apple-pictogram in de linkerbovenhoek
van het scherm en kies de optie Systeemvoorkeuren. Klik vervol-
gens op de optie Beeldschermen. Sommige Apple-beeldscher-
men hebben een knop waarmee je dit venster direct opent.

Windows. Kies Start ô Configuratiescherm en dubbelklik vervol-
gens op het pictogram Beeldscherm. Op het tabblad Instellingen
zie je de beschikbare beeldschermresoluties.

l/ Printerresolutie. In tegenstelling tot de drie voorgaande termen
heefl printerresolutie niets met pixels te maken. De printerresolutie
vertelt je hoeveel druppeltjes inkt er op het papier worden verdeeld
Er zijn meerdere druppeltjes nodig om een enkel beeldpixel te vor-
men. De afbeeldingsresolutie hoeft echt niet op de printerresolutie
te lijken! In de volgende paragraaf lees je hier meer over.

a
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Figuur 2.4: Stel de resolutie van een Mac in via de systeemvoorkeuren {links) en die van een pc via

het configuratiescherm ( rechts)
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D e afb ee ldi n gsre s o I uti e
De afbeeldingsresolutie is eigenlijk niets meer dan een opdracht aan
een afdrukapparaat over het formaat waarin elke pixel moet worden
weergegeven. Tijdens het werken met Photoshop heeft je afbeelding op
je scherm geen enkele resolutie. Een afbeelding van 3.000 pixels breed
en 2.400 pixels hoog gedraagt zich exact hetzelfde, of je nu de afbeel-
dingsresolutie op 300 ppi of 72 ppi hebt ingesteld. Zelfde aantal pixels,
nietwaar?

Met de opdracht Afbeelding o Afbeeldingsgrootte kun je altijd de afbeel-
dingsresolutie controleren (of wijzigen). Het dialoogvenster Afbeeldings-
grootte (zie figuur 2.5) heeft twee afzonderlijke vakken met gerelateerde
informatie over je afbeelding. Bovenin, in het gedeelte Pixelafmetingen,
staat informatie over de afbeelding zelf. Daaronder, in het gedeelte
Documentgrootte, vind je instructies voor een afdrukapparaat. Deze
'grootte'heeft alleen betrekking op het afdrukken en niet op wat je doet
in Photoshop.

Je zult merken dat het erg handig is dat je in het dialoogvenster Afbeel-
dingsgrootte zowel de pixelafmetingen als de afdrukgrootte kunt aan-
passen. En vooral voor de wiskundig minder begaafden onder ons is het
prettig te weten dat het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte het meeste
rekenwerk zelf uitvoert. Is bijvoorbeeld de optie Verhoudingen behouden
geselecteerd en vul je een nieuwe breedte in, dan berekent Photoshop de
nieuwe hoogte zelf!

Figuur2.5: lnformatie overje afbeelding boven, afdrukinstructies daaronder

De afmetînqen hn ie kunstøerL u,iizigen met de opdracht
Afbeeldinqsqrootte

Er zijn verschillende manieren waarop je het formaat van foto's en
andere afbeeldingen kunt wijzigen. In hoofdstuk 4lees je meer over uit-
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Figuur2.6: De kleine afbeelding laatzien datje een afbeelding ook
te veel kunt verkleinen

snijden, ofwel het weghalen van een deel van de afbeelding om het geheel
er beter uit te laten zien. Met de opdracht Afbeeldingsgrootte wijzig je
de afmetingen van de afbeelding of de afdrukinstructies zonder daarbij
d,e compositie, dus de visuele ordening van de afbeelding, te wijzigen. De
volledige inhoud van de oorspronkelijke afbeelding blijft intact, alleen in
een ander formaat. Zoals je ziet in flguur 2.6 is het natuurlijk wel mogelijk
dat een afbeelding vrijwel onherkenbaar wordt op het moment dat je
haar te veel verkleint.

Weet je de benodigde pixelafmetingen voor het eindresultaat, bijvoor-
beeld voor een webpagina, vul dan eenvoudigweg een nieuwe waarde
in een van de bovenste invoervakken van het dialoogvenster Afbeel-
dingsgrootte in en klik
vervolgens op OK. In de
meeste gevallen plaats
je vinkjes in alle drie de
selectievakjes onder in
het dialoogvenster, voer
je de gewenste hoogte
of breedte van de afdruk
in (Photoshop berekent
de andere waarde), voer
je de gewenste afdruk-
resolutie in en klik je op
OK. Maar natuurlijk wil je
iets meer invloed op het
proces hebben, nietwaar?
In figuur 2.7 zie je het dia-
loogvenster Af beeldings-
grootte.

Onder in het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte kun je nog drie keuzes
maken. De eerste is vrij eenvoudig: schakel de optie Stijlen schalen in
als je niet wilt dat het uiterlijk van een afbeeldingen met laagstijlen (zie
hoofdstuk 12) verandert bij hetvergroten ofverkleinen ervan. In hoofd-

Figuur2.7: Je keuzes hebben een grote invloed op het
uiterlijk van je afbeelding
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stuk 12 lees je meer over laagstijlen. Kortweg kun je zeggen dat laagstij-
len, zoals schaduwen, gloei-effecten en randen, in een specifiek formaat
op een laag worden toegepast. Je kunt de afmetingen van de afbeelding
aanpassen zonder de formaten van die stijlen te veranderen, maar je
kunt de stijlformaten ook evenredig aan de afmetingen van de afbeelding
laten aanpassen. In figuur 2.8 zie je dat het uiterlijkvan een afbeelding
drastisch kan veranderen als je de laagstijlen niet schaalt en dan de afme-
tingen van de afbeelding wijzigt. In de originele afbeelding (boven) zorgt
een subtiele rand met een beetje slagschaduw voor een subtiel driedi-
mensionaal effect. De onderste afbeelding laat zien wat er gebeurt als de
afbeelding tot een kwart wordt verkleind en de effecten daarbij niet mee-
geschaald worden. De frches worden bol en het kunstwerk is verpest.

Figuur 2.8: Een afbeelding wordt verpest als de laagstijlen niet geschaald zijn

Het middelste selectievakje, Verhoudingen behouden, zou eigenlijk altijd
gemarkeerd moeten zijn. Natuur-
lijk zijn er uitzonderingen te
bedenken, maar normaal gespro-
ken wil je bij het aanpassen van
de afmetingen van een afbeelding
de uerhoudingen, dus de relatie
tussen hoogte en breedte, gewoon
behouden zoals ze zijn. In figuur
2.9 zie je wat er gebeurt als je een
van de waarden wijzigt zonder
de onderlinge verhoudingen te
behouden.

Het derde selectievakje, Nieuwe beeldpixels berekenen, is het vakje dat
de meeste aandacht vraagt van die grijze massa in je hoofd. Je moet
niet alleen beslissen of je de pixelafmetingen wilt wijzigen, maar je zult
ook moeten beslissen hoe je dat wilt doen. In figuur 2.7 zie je dat er vijf
manieren zijn voor het berekenen van de aanpassing. Dit wordt ook wel
resampling genoemd.

n
Figuur 2.9: Het effect van een formaatwijziging
zonder behoud van de verhoudingen ziet er
interessant uit, maar is niet echt zinvol

oooo
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Voor we het over die keuzes
gaan hebben, kijken we eerst
naar wat er gebeurt als de optie
Nieuwe beeldpixels berekenen
niet wordt ingeschakeld. De
bovenste helft van het dialoog-
venster Afbeeldingsgrootte is
dan niet beschikbaar en je kunt
niets veranderen aan de pixel-
afmetingen (zie figuur 2.10). De
informatie is er wel, maar veran-
dert niet. Als je het vinkje voor de
optie Nieuwe beeldpixels bereke-
nen verwijdert, bescherm je de
oorspronkelijke pixels en kunnen
er geen veranderingen worden
aangebracht aan de afbeelding.

Figuur2.l0: Schakel de optie Nieuwe beeld-

pixels berekenen uit als je de afdrukgrootte wilt
veranderen, maar niet de pixelverhoudingen
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Wat blijft er over? Als je het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte gebruikt
zonder de pixelafmetingen te veranderen, verander je alleen de instruc-
ties voor het afdrukapparaat. Als een waarde voor de breedte of de
hoogte invoert, doet Photoshop het rekenwerk en vult het de andere
waarde in en de nieuwe resolutie.

Kijk eens naar figuur 2.11. Om de foto op A4-formaat (21 bij 29,7 cen-
timeter) af te drukken, heb ik het vinkje uit het selectievakje Nieuwe
beeldpixels berekenen verwijderd en bij Breedte de waarden 25 en cm
ingevoerd. Photoshop vulde daarna automatisch de nieuwe hoogte (16,67

cm) en de nieuwe resolutie (312
ppD in. Maar wat doe je als je een
staande afdruk op A4-formaat
wilt maken? Wanneer je voor de
hoogte 20 en cm kiest, berekent
Photoshop voor breedte een
waarde van 30 cm en een resolu-
tie van 260 ppi. Ik zal de afbeel-
ding wat moeten bijsnijden als ik
een echt A4jormaat wil hebben,
want de afmetingen van een digi-
tale foto hebben niet dezelfde
hoogte-breedteverhouding als
het A4jormaat. In hoofdstuk 4
lees je hier meer over.

Goed, tijd om terug te keren naar ons onderwerp van aanpassing. Als je

het formaat van een afbeelding aanpast (je wijzigt de pixelafmetingen),
probeert Photoshop zo goed mogelijk met het nieuwe aantal pixels het
uiterlijk van de afbeelding aan de nieuwe afmetingen van aan te pas-

sen. Natuurlijk zullen er details verloren gaan op het moment dat je een
afbeelding van meer dan 3000 pixels breed terugschaalt tot 300 pixels.
Denk maar aan wat er met buldog Hugo gebeurde in figuur 2.3.

]'

Figuur 2.11: Voer een andere waarde in en

Photoshop berekent automatisch de andere

waarden
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Een berekening kîezen t/oor het Øiizîgen
üan de pixelafmetingen

Als je hebt besloten dat je via het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte
de pixelafmetingen van je afbeelding wilt wijzigen, zul je een van de vijf
beschikbare algoritmen moeten selecteren (zie opnieuw figuur 2.7). In
tabel 2.1 vind je meer informatie over het kiezen van de juiste berekening.

Als je meerdere afbeeldingen op dezelfde manier wilt bewerken, dus ze
krijgen allemaal meer of minder pixels, kies dan Bewerken o Voorkeuren
ö Algemeen en selecteer de beste methode in de vervolgkeuzelijst. Zo
wordt deze algoritme de standaard in het dialoogvenster Afbeeldings-
grootte en hoef je hem niet steeds opnieuw te selecteren.

ö

Wijzigen of uitsnijden, dat is de vraag
0m het verschil tussen het wijzigen van de
pixelafmetingen en het bilsnijden van een
afbeelding beter te begrilpen, lees dan het
volgende eens:

1. Een schilder schildert een schilderij.
Hij schildert dat op een formaat dat hij
geschikt vindt. 0f misschien op het for-
maat van het doek dat toevallig in het
atelier ligt.

2. Een verzamelaar vindt het kunstwerk
mooi, maar het schilderij is te groot voor
de lijst die het best past bij de tafel in de
eetkamer. Zo zijn sommige verzamelaars
nou eenmaal.

3. De verzamelaar vraagt of de schilder
het schilderil passend voor de lijst kan
maken.

4. De kunstenaar heeft de keuze uit bilsn¡j-
den en de afmetingen aanpassen. 0f hij
pakt een schaar en knipt een stuk van het schilderij af {uitsnijden)of hijschildert
het kunstwerk nog eens opnieuw maar dan in een kleiner formaat. Gelukkig wordt
het opnieuw'schilderen' met behulp van Afbeeldingsgrootte en de bijbehorende
berekeningen door Photoshop gedaan.

5. De kunstenaar brengt het extra werk in rekening. vergeet vooral deze laatste
belangrijke stap niet!

Met uitsnijden wordt een deel van de afbeelding weggehaald om tot het gewenste
formaat te komen. Bij het berekenen van nieuwe beeldpixels (resampling) blijft de
afbeelding intact, maar verandert het formaat.

.J
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Merk op dat de algoritme die je in de voorkeuren kiest ook wordt
gebruikt voor de opdrachten bij Bewerken Ô Transformatie waarmee
je individuele elementen in je kunstwerk schaalt, roteert en op andere
manieren aanpast. In hoofdstuk 10 lees je meer over de transformatie-
opdrachten.

Tabel2.l: Algoritmen voor het opn¡euw berekenen van de pixels

Algoritme Te gehruiken voor ßesultaat

Naaste buur Afbeeldingen met grotere delen effen
kleuren, zoals cirkeldiagrammen en een

eenvoudig logo; nìet geschikt voor foto's

Behoudt de pixelkleur

Bilineair Afbeeldingen met horizontale en

vertìcale lijnen en kleurblokken zoals

knoppen op webpagina's; niet geschikt
voor foto's

Behoudt de scherpte

Bicubisch Algemeen bruikbaar algoritme voor Berekent bij het genereren van een nieuwe

kleinere veranderingen in de afbeeldings- pixel het gemiddelde van omringende

grootte Pixels
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Bicu bisch
vloeiender

Bicu blsch
scherper

Vergroot het formaat van een foto of
kunstwerk met kleurverlopen en geleide

lijke kleurovergangen

Voor het verminderen van het aantal Behoudt de scherpte van je afbeelding

pixels in een foto (downsampling), maar

kan ook worden gebruikt bij een

vermeerderìng van meer dan 200 procent

Een afbee ld i nqsreso I uti e kî e ze n

Nu het idee van het wijzigen van pixelafmetingen duidelijk is, wil je
natuurlijk ook nog weten naar welk formaat ie overstapt. Hoeveel pixels
heb je nodig? Hier zijn enkele richtlijnen:

y' Foto's voorje inkjetprin-
ter. Inkjetprinters zijn
stochast is che afdrukap-
paraten. Dat betekent dat
ze met een reeks druppels
elke pixel in je afbeelding
reproduceren, zoals je ziet
in figuur 2.l2.ln theorie
is een derde van de prin-
terresolutie de optimale
afbeeldingsresolutie. Zo
werkt een printer met
720 ppi dus het beste met

Geeft het beste resultaat bij het vergroten

van het aantal pixels (upsampling)

Figuur2.l2: De linker close-up to0nt de druppels

van een inkjetprinter en de rechter toont pìxels

XX
afbeeldingen van240 ppi. Volgens de formule vraagt een printer
van 1440 ppi om afbeeldingen van 480 ppi. Maar de meeste mensen
komen er al snel achter dat ze nooit afbeeldingen van meer dan 330
ppi nodig hebben, ongeacht de printerresolutie.
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Afbeeldingen die alleen van een afstand worden bekeken, zoals een
banner die boven een menigte komt te hangen of een poster op een
muur, kun je op een lagere resolutie afdrukken dan je gewend bent.
Zo spaar je inkt en kost het afdrukken minder tijd. Banners kunnen
vaak met een resolutie van 100 ppi worden afgedrukt.

/ Webafbeeldingen. Negeer de resolutie. Negeer ook het hele
gedeelte Documentgrootte van het dialoogvenster Afbeeldings-
grootte. Kijk alleen naar de pixelafmetingen van de afbeelding.
Bepaal in welk gebied van de webpagina de afbeelding moet ver_
schijnen en pas vervolgens de pixelafmetingen exact aan dat
gebied aan.

/ Opmaakprogramma's en commercieel drukwerk. Als je afbeelding
in een opmaakbestand naar een drukker wordt verzonden, dan
moet je de rasterfrequentie, zegmaar de resolutie, kennen van de
drukpers waar de opdracht op wordt uitgevoerd. Vraag aan de druk-
ker of degene die de vormgeveing van het drukwerk verzorgt wat
de frequentie is. Jouw resolutie moet exact anderhalf keer of exact
twee keer het formaat van de rasterfrequentie zijn. Bij beide resolu-
ties mag er in het eindresultaat geen verschil te zien zijn.

/ PowerPoint-presentaties en tekstverwerkingsdocumenten. Over
het algemeen is 72 ppi geschikt voor afbeeldingen die je in een pre_
sentatie of in een Word-document plaatst. Houd daarbij de exaéte
afmetingen van het gebied in het document of in de dia aan.

Sestandsfornaten: u,at heb je nodig?
Nadat je een afbeelding hebt bewerkt in photoshop moet je de wijzigin-
gen opslaan. Met de opdracht Bestand ö Opslaan werk je het huidige
bestand op de harde schijf bij en wordt het gebruikte bestandsformaat
zo mogelijk is gehandhaafd. Als je iets aan het bestand hebt toegevoegd
dat niet door het huidige bestandformaat wordt ondersteund, opent -
Photoshop automatisch het dialoogvenster opslaan als en vertelt welke

alr

Opslåan: /,r I foo'i ftrlitLf!
A 

^lirl¡¡ 
rti,f A \ri,r..rr!¡fn

A Ltri,,,n

Kleur: Pr,rdiú(.! r|\(. I r.j,:r lrIrL] LrI l,rJr,irii. Cilytl

. ¡d Xteurprofiel ¡nslu¡renr Adobe RCB (1998)

¿[ r"rt,*,na'o,r"r,rophkô,dm.peêil]!?ñçm.1mildùe,r!(..

Opsl¡ån

lf¡
roc¡rie: r t¡ Àuieiut¡J 

-

Bewå¿r âls:

Struatuur:

Figuur 2.13: Photoshop laat zien welke eigenschappen niet meer
beschikbaar ziln in het gekozen bestandsformaat
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gegevens niet door het bestandsformaat worden ondersteund. In figuur
2.13 zieje het dialoogvenster Opslaan als. De gele waarschuwingsdrie-
hoekjes geven aan welke functies in de afbeelding niet meer beschikbaar
zijn zodra de afbeelding wordt opgeslagen als JPEG.

Schalen met behoud van de inhoud

Nieuw in Photoshop CS4 is Bewerken o Zo schalen dat inhoud behouden bliift. Deze

opdracht gebruik je als je het formaat van een foto wilt wiizigen zonder hem bil te snij-
den. Photoshop rekt de achtergrond uit of laat hem krimpen en doet daarbii (heel erg)
zijn best het onderwerp van de foto niet aan te tasten. En zo gebruik le het:

1. 0pen een foto of maak een selectie.
Maak een selectie als je slechts een

deel van een foto wilt schalen. Wil je
het f ormaat van de hele foto wiizigen,
maak dan geen selectie.

2. Hernoem de achtergrondlaag. Heeft
de foto een laag met de naam Ach-
tergrond, dubbelklik dan in het palet
Lagen op de laagnaam en geef de laag
een andere naam. De optie Zo schalen
dat inhoud behouden blijft kun je niet
t0epassen 0p een afbeelding waarin
de lagen zijn samengevoegd tot één
laag.

pixelaf metingen vergroot. Sla deze

stap over als le het formaat van de

foto verkleint.

4. Kies Bewerken o Zo schalen dat
inhoud behouden bliift. Sleep de

ankerpunten in het midden van de

vier zijden van het kader zo dat de foto
het nieuwe canvas vult en druk oP

Return/Enter. Houd de 0ption-/Alt-
toets ingedrukt om vanuit het midden
te schalen. Schaal je een foto met een
of meer mensen, klik dan op de knop
rechts op de optiebalk om de huidto-
nen te beschermen.

3. Kies Afbeelding o Canvasgrootte. 5. Lagen samenvoegen {optioneel}. Kies

Pas het canvasformaat aan als ie de eventueel Laag o Eén laag maken.

6 a, ô -i ME-WhitePÀss-2.psd !@ 12.5X ô Ô ô MË-WhirePass-2

ln de afbeelding zie le links de oorspronkelilke foto. De middelste foto is met de

opdracht Afbeeldingsgrootte (de optie Verhoudingen behouden was uitgeschakeld)
geschaald van 16,9 x 25,4 centimeter naar 20,3x25,4 centimeter. Rechts zie le dat de

opdracht Zo schalen dat inhoud behouden blijft in dit geval een beter resultaat ople-
vert. Bij het schalen van de foto wordt het onderwerp zo min mogeliik vervormd. ls

schalen met behoud van de inhoud een alternatief voor een goede compos¡tie in de

camera voordat de foto wordt gemaakt? Absoluut niet! Heeft het de voorkeur boven

het bijsnilden naar nieuwe verhoudingen? Zelden.ls het een ongelofelilk krachtig
gereedschap voor bepaalde lastige problemen? Kiik, nou komen we ergens!
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Je kunt de afbeelding in dat bestandsformaat opslaan, maar dan verval-
len de niet-ondersteunde functies. In het voorbeeld van figuur 2.13 maak
je een JPEG-bestand zodra je op de knop Opslaan klikt. Maar dat JpEG-
bestand beschikt dan niet langer over alfakanalen (opgeslagen selecties)
of steunkleuren (aangepaste afdrukkleuren) en bestaat nog maar uit één
laag. Selecteer een ander bestandsformaat, bijvoorbeeld pSD van pho-
toshop, als je die functies wel wilt behouden. In hoofdstuk 8 lees je meer
over alfakanalen en in hoofdstuk 6 over steunkleuren.

SIa het origineel altijd op als PSD-bestand of als TlFF-bestand met
lagen. Het maakt niet uit of je dan nog een ander bestandsformaat kiest
of lagen, tekst aanpassingslagen, kanalen of paden aan je afbeelding
toevoegt. Als je in de toekomst nog wijzigingen in de afbeelding wilt
aanbrengen of een effect wilt aanpassen, hoef je dan in elk geval niet van
voren af aan te beginnen.

ßestandsformaten toor digitale foto's
Gebruik het oorspronkelijke bestandsformaat of het bestandsformaat pSD
van Photoshop als je zelf je foto's thuis of op kantoor afdrukt. Kies voor
JPEG als je de foto's bij de lokale fotograaf of bij een afdrukcentrale laat
afdrukken. Als ze TIFF accepteren, kies dan voor dat formaat. Hier zijn de
voor- en nadelen van de belangrijkste bestandsformaten voor foto's:

,/ PSD. Het eigen bestandsformaat van Photoshop is erg geschikt en
biedt veel flexibiliteit voor het opslaan van je foto's. Je hoeft geen
lagen samen te voegen, want PSD ondersteunt alle functies van
Photoshop. En het behouden van lagen betekent dat je later nog wij-
zigingen kunt aanbrengen. Maakvoor het afdrukken van een groot
bestand (4 MB of meer) eerst een TIFF- of een JpEG-kopie, zodat alle
lagen worden samengevoegd. Lever geen PSD-bestanden in bij de
lokale fotograaf of de afdrukcentrale.

t/ TIFF. Ook al kunnen TlFF-bestanden zoals je ze in photoshop
gebruikt je lagen en vrijwel alle andere photoshop-functies òpslaan,
is het verstandig om voordat je bestanden inlevert om af te drukken,
eerst de optie Laag ö Eén laag maken te kiezen. Over het algemeen
zijn gelaagde TlFF-bestanden alleen in programma's van Creative
Suite te gebruiken. Als de afbeelding verschillende lagen bevat en
je slaat haar als TIFF op, vraagt Photoshop wat je met de lagen wilt
doen (zie figuur 2.14).

t/ JPG. JPG, of JPEG, zoals het ook wel wordt genoemd, is eigenlijk
een compressiemethode en niet een bestandsformaat, maar dat is
niet echt belangrijk. Wel belangrijk is dat bij het opslaan als JpEG
een deel van je afbeeldingsgegevens verloren gaat. Sla belangrijke
bestanden op als PSD of TIFF en gebruik JpEG alleen voor kopieën.
Wanneer gebruik je JPEG? Als je foto's verstuurt naar een afdrukcen-
trale waar geen TlFF-bestanden worden verwerkt en als je afbeel-
dingen verzendt (per e-mail of op een cd-rom) naar mensen die geen
Photoshop hebben. In tegenstelling tot PSD- en TlFF-afbeeldingen
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kun je JPEG-afbeeldingen probleemloos in een webbrowser openen
en van daaruit afdrukken. En oma, tante Truus en die ene achterneef
aan de andere kant van de wereld kunnen dat net zo goed. Bij het
opslaan van JPEG-bestanden wordt het bestand kleiner naarmate
je een lagere kwaliteitsinstelling gebruikt, maar tegelijkertijd gaat

daarmee de kwaliteit van de afbeelding achteruit. In de kadertekst
Afbeeldingen opnieuw opslaan in het bestandsformaat JPEG'lees je

meer hierover.

¿ PDF. Als je over foto's praat, wordt Adobe's PDF-formaat snel over
het hoofd gezien, maar het is toch zeker de moeite waard er even bij
stil te staan. Veel afdrukservices zullen dit bestandsformaat waar-
schijnlijk niet accepteren, maar het is een fantastisch formaat om
foto's te verzenden aan mensen die niet beschikken over Photoshop.
In tegenstelling tot bij JPEG, vermindert de kwaliteit van je afbeel-
dingen niet als je ze opslaat als PDF. En net als bij JPEG kan vrijwel
iedereen met een computer de bestanden bekijken. Tegenwoordig
heeft vrijwel elke computer Adobe Reader waarmee PDF's bekeken
kunnen worden, net zoals alle webbrowsers kunnen JPEG's weerge-
ven. Besef wel dat PDF-bestanden groter zijn dan JPEG-bestanden.

/ Formaat voor grote trestanden (PSB). Heel erg grote afbeeldingen
van meer dan 30.000 pixels breed of hoog sla je op in het bestands-
formaat PSB. Of je dit ooit gaat gebruiken? Bedenk dat 30.000 pixels
met een fotokwaliteitsresolutie van 300 ppi zo'n 250 centimeter lang
is. Bij een resolutievan 85 ppi hebben we het dan eerder over een
spandoek van zo'n honderd meter breed! Kan je printer dat aan? Als
dat niet het geval is, zul je het bestandsformaat PSB waarschijnlijk
niet nodig hebben.
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Er zijn nog meer bestandsformaten die je zou kunnen gebruiken,
bijvoorbeeld DCS, PNG en Photoshop Raw. Maar met de algemene en
flexibele bestandsformaten die we net besproken hebben, heb je deze
niet echt nodig.

Als je foto's van je digitale camera als JPEG wilt opslaan maar dit for-
maat niet in het dialoogvenster Opslaan als wordt genoemd, converteer
de afbeeldingen dan naar 8-bits kleuren met de opdracht Afbeelding
ö Modus o 8-bits/kanaal. Aangezien JPEG geen l6-bits kleuren onder-
steunt, zul je moeten converteren naar 8-bits kleuren als je een in Raw
(of TIFF) gemaakte afbeelding wilt opslaan als JPEG.

Bestandsformaten Uoor øebafbeeldingen
Over het algemeen gebruik je de opdracht Opslaan voor web en appa-
raten in plaats van Opslaan als wanneer je kopieën van je afbeeldingen
wilt maken om op een website te gebruiken of voor gebruik met mobiele
telefoons, pda's en vergelijkbare apparatuur. Hier zijn de drie bestands-
formaten die je nodig hebt voor het web:

t/ JPG. Gebruik JPEG voor foto's. Vergeet niet het formaat aan te pas-
sen aan de webpagina. Bij het kiezen van een kwaliteitsinstelling
moet je een afweging maken tussen uiterlijk en de bestandsgrootte.
Een kleiner bestand wordt sneller gedownload en sneller weer-
gegeven in een browser, maar een groter bestand ziet er over het
algemeen beter uit. Verlaag de kwaliteitsinstelling tot net voor het
punt waar de afbeelding er minder goed uit gaat zien. Dan heb je het
compromis gevonden tussen bestandsgrootte en beeldkwaliteit.

t/ GlF. Het bestandsformaat GIF meer
geschikt voor knoppen en banners
zoals je ziet in figuur 2.15, dan voor
foto's. Als je een foto opslaat met grotere
afmetingen dan 100 bij 100 pixels, zie je
misschien kwaliteitsverlies doordat ver-
gelijkbare kleuren als één kleur worden
weergegeven. Een GIF-afbeelding kan
niet meer dan 256 verschilìende kleuren
bevatten. JPEG en de andere gebruike-
lijke bestandsformaten kunnen duizen-
den verschillende kleuren hebben.

,/ PNG. Er zijn twee soorten PNG: PNG-8,
een alternatief voor GIF, en PNG-24, een
aìternatief voor JPEG. PNG biedt met bij-
voorbeeld de ondersteuning van trans-
parantie voordelen aan webontwerpers,
maar niet alle webbrowsers kunnen
PNG-afbeeldingen weergeven. Over het
algemeen is het veiliger JPEG en GIF te
gebruiken.
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Afbeeldingen opnieuw opslaan in het
bestandsformaat JPEG

JPEG maakt gebruik van compressie met
verlies. Als deel van het compressiepro-
ces worden er altijd gegevens wegge-
gooid op het moment dat le de af beelding
opslaat. Hoe lager de kwaliteitsinstel-
ling, des te meer verlies. Kijk maar eens
naar de afbeelding. Helemaal links staat
de oorspronkelilke af beelding. ln het mid-
den is dezelfde afbeelding opgeslagen
in het bestandsformaat JPEG met hoge
kwaliteit, en rechts met lage kwaliteit.
Kijk eens naar de wang en de kaakliin. Zie
je wat we bedoelen met afname van de

kwaliteit?

Als je nog een tweede keer opslaat met
JPEG gaan er nog meer gegevens verlo-
ren. Een af beelding heeft dus te liiden, elke
keer dat ie hem opslaat. lnderdaad, soms
is het nodig een JPEG-bestand te openen,
wat wiizigingen aan te brengen en het
weer als JPEG op te slaan (misschien voor
internet, misschien om te verzenden aan

vrienden en familie zonder Photoshop).
Gebruik in Photoshop de hoogste kwali-
teitsinstelling {12) of exact dezelfde instel-
ling als de vorige keer (als ie die nog weet)
om de schade beperktte houden.

Copyr¡ght 19gl Photosp¡n, Ph,tospin-aÍheeld¡ng { P5003008
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Bestandsformaten tloor commercieel drukuterk
Jij bent de Photoshop-specialist op kantoor. Iedereen weet dat je alles
weet over digitale afbeeldingen. Dus het ligt voor de hand dat je ook de
nieuwe folder gaat maken. Maar je bent een fotograaf. Of webontwerper.
Of Photoshop is redelijk nieuw voor je. En je hebt geen idee hoe je afbeel-
dingen voor commercieel drukwerk voorbereidt.

Dit moet je weten over de bestandsformaten voor de kleurenafbeeldin-
gen in CMYK (cyaan, magenta, geel en zwart) die je naar de drukker
stuurt:
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t/ TIFF. Over het algemeen is TIFF een veilige keuze. Gebruik TIFF voor
fotografische afbeeldingen die geen tekstlagen bevatten.

t/ EPS. Kies EPS als je afbeelding tekst bevat. Voeg de lagen niet
samen voordat je bij de opdracht Opslaan als het bestandsformaat
EPS kiest. Schakel in het dialoogvenster EpS-opties het selectie-
vakje Inclusief vectorgegevens in om zeker te weten dat je tekst per-
fect wordt afgedrukt.

De tekstlagen worden samengevoegd zodra je een bestand opnieuw
opent in Photoshop. Doe dat dus niet! SIa het oorspronkelijke
bestand op als PSD en gebruik dit bestand voor wijzigingen. Na het
aanpassen van het bestand sla je het weer op in het bestandsfor-
maat EPS.

c OP!qy-\
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c7--ì^

@

t/ PDF. PDF heeft hetzelfde nadeel als het bestandsformaat EpS (niet
opnieuw openen in Photoshop). Maar tegelijkertijd ondersteunt het
steunkleurkanalen, alfakanalen en paden. Dat zijn functies die EpS
niet ondersteunr. (steunhleurhanalen worden gebruikt voor speciale
kleuren en alfakanalen bevatten informatie over de transparãntie in
een afbeelding.) Kies PDF in plaats van EpS als je bestand een van
deze mogelijkheden gebruikt of als de drukker pDF's accepteert.

In het dialoogvenster voor het opslaan als pDF kom je onder andere
het selectievakje Bewerkingsmogelijkheden van photoshop behou-
den tegen. Als je deze optie inschakelt, zal het pDF-bestand bij
opnieuw openen in Photoshop CS4 zijn lagen en bewerkbare tekst
behouden. Deze optie is helaas niet compatibel met photoshop CS
en eerder en kan problemen opleveren in andere opmaakprogram_
ma's dan InDesign.

,/ PSD. Gebruik PSD alleen als je een afbeeldingsbestand in een pro-
ject in Adobe InDesign wilt plaatsen. Stuur geen pSD-bestanden
naar de drukker.

t/ DCS. DCS 2.0 is een variant op het EPS-bestandsformaat die steun-
kleurkanalen en alfakanalen ondersteunt. Gebruik het voornamelijk
met QuarkXPress.

Bestandsformaten Øor PoØerPoînt en Word
Gebruik het bestandsformaat PNG als Powerpoint of word de uiteinde-
lijke bestemming van je afbeelding is. Wanneer je afbeelding transpa-
rante gebieden bevat, is PNG absoluut het juiste formaat. In de paragraaf
'Bestandsformaten voor webafbeeldingen'eerder in dit hoofdsiuk lðes je
meer over de twee typen PNG-bestanden.

En wat doe je met al die leuke clipart die je op je harde schijf hebt staan?
Hoe gebruikt je die afbeeldingen als Photoshop weigert de vectorgeori-
enteerde wMF- en EMF-formaten te openen? Zo importeer je snel en een-
voudig clipart in Photoshop:
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Open in Word (of een vergelijkbaar tekstverwerkingsprogramma)
een nieuw document.

2. Voeg de clipart toe.

Kies in Word Invoegen ö Figuur ô WordArt (of de overeenkomstige
term in een andere tekstverwerker). Klik op de afbeelding en sleep
met de rechterbenedenhoek om het formaat te wijzigen naar de
afmetingen die je in Photoshop nodig hebt. De tekening wordt met
300 ppi in Photoshop geplaatst.

3. Kies Bewerken ö Kopiëren.

Je kopieert zo de afbeelding naar het Klembord (het geheugen van
de computer) in Word.

4. Ga naar je Photoshop-document.

5. Kies Bewerken 0 Plakken.

En daar is je clipart, klaar om gebruikt te worden in Photoshop! Met
de opdracht Bewerken ô Transformeren kun je de clipart in je werk
schalen, roteren en op andere manieren aanpassen in je ontwerp,
zoals je ziet in figuur 2.16.

tiguur2.l6: Kopieervectorafbeeldingen uitWord en plakze in Photoshop

4l
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Een k rlkie in de keuken van

Photoshop

ln dit hoofdstuk:
De algemene richtliinen voor het werken met Photoshop

Ef fi ciënter werken met aangepaste instellingen

Je voorkeuren en kleurinstellingen bepalen

Problemen met Photoshop oplossen

ft *"", dat je staat te popelen om een culinair hoogstandje te leveren,
f maar het kan geen kwaad om voor je achter het fornuis gaat staan
eerst de Photoshop-keuken eens goed te bekijken. Leer het onderscheid
tussen pollepels en opscheplepels, potten en pannen, ontdek hoe je de
mixer aanzet en meer van dat soort zaken.

In dit hoofdstuk maak je kennis met enkele algemene bewerkingscon-
cepten zonder dat we alle afzonderlijke menu's, deelvensters en gereed-
schappen doorlopen, wat al snel vele honderden saaie pagina s zou ople-
veren. Maak je overigens geen zorgen, want de werking van specifleke
opdrachten en gereedschappen wordt in de toepasselijke hoofdstukken
besproken. In dit hoofdstuk ontdek je bijvoorbeeld hoe je
ziet dat menuopties verwijzen naar dialoogvenster, wat
het kleine teken in de rechterbovenhoek van een
deelvenster doet en welke gereedschappen geen
gebruikmaken van de optiebalk. Je leest ook hoe
je de Photoshop-omgeving aanpast zodat je
sneller en efficiënter werkt. En je leest hoe je
voorkeuren en kleuren instelt. Aan het einde
van het hoofdstuk vind je het misschien wel
het belangrijkste deel van dit boek: een uitleg
over wat je kunt doen als Photoshop niet goed
lijkt te werken.
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0m oíer na te denken: hoe dingen uterken
Een goed begrip van enkele algemene bewerkingen en functies in Photo-
shop vormt de basis die je nodig hebt om de recepten te volgen of zelf
creatief te worden en heerlijke kunstwerken te toveren.

Vergeet de scherminfo van Photoshop niet. Plaats de muisaanwijzer een
paar tellen op een optie waarvan je niet weet hoe zij werkt of wat zij doet
Er verschijnt dan een klein kader met informatie.

Bestellen uit het menu
In Photoshop zie je bovenaan (Mac) of bijna bovenaan (Windows) het
scherm een horizontale balk met menu's: Bestand, Bewerken, Afbeel-
ding, Laag, Selecteren, Filter, Weergave, Venster en Help. In Photoshop
CS4 Extended zie je ook nog de menu's Analyse en 3D. Op de Mac zie je
links van het menu Bestand ook nog het menu Photoshop.

Net als bij de meeste
andere programma's
verschijnen de menuop-
ties zodra je op de naam
van een menu klikt. Bij
zowel Mac als Windows
kun je op een menunaam
klikken en de muisknop
ingedrukt houden totdat
je de gewenste optie hebt
bereikt. Of je klikt en laat
de muisknop weer los,
verplaatst de muisaan-
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wijzer en klikt opnieuw. Figuur 3.1: Sommige menuopties hebben submenu's en

Sommigeopdrachten anderehebbendialoogvensters

worden direct nadat je ze
kiest uitgevoerd, bijvoor-
beeld bij Uitsnijden en Alles tonen. Drie puntjes achter een optie (...), zoals
je bijvoorbeeld ziet bij de optie Afbeeldingsgrootte in figuur 3.1, geven aan
dat er een dialoogvenster verschijnt waarin je verschillende waarden kunt
opgeven en keuzes kunt maken. Een driehoekje rechts van een menuop-
tie geeft aan dat er een submenu is, zoals bij de optie Afbeelding roteren.
Zodraje dan op de naam van de optie klikt, verschijnt er rechts daarvan
een volgend menu. De geheimzinnige formule rechts van de optie Afbeel-
dingsgrootte is de sneltoets voor het weergeven van het dialoogvenster.
In de paragra af 'Zoel of hartig: sneltoetsen bieden voor elk wat wils' ver-
derop in dit hoofdstuk lees je hoe je zelf sneltoetsen toewijst.

De menu's van Photoshop kun je aanpassen, zoals je leest in de paragraaf
'De tafel opruimen: aangepaste werkruimten'verderop in dit hoofdstuk.
Opdrachten die je nooit gebruikt, kun je gewoon uit de menu's verwij-
deren. Het is ook mogelijk menuopties verschillende kleuren te geven,
zodat je veelgebruikte opdrachten snel herkent.
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Een opdracht is niet beschikbaar als de naam van die optie grijs in
plaats van zwart is. Sommige opdrachten, zoals Alles tonen in figuur
3.1, zijn alleen in bepaalde situaties beschikbaar, bijvoorbeeld wanneer
een deel van de afbeelding wordt verborgen door het gereedschap Uit-
snijden. Bij het werken met de creatieve filters van Photoshop merk je
dat er veel van niet beschikbaar zijn, tenzij je werkt met een S-bits RGB-
afbeelding. In hoofdstuk 6 komen kleurmodus en bitdiepte aan bod en in
hoofdstuk l5 filters.

Je bordie ttol deeltlensters
Net als de andere programma's van Adobe Creative Suite gebruikt ook
Photoshop zweuende deeluensters. Deze deelvensters, waarvan je de
meeste aan de rechterkant van het scherm ziet, zweven meestal boven
het afbeeldingsvenster. Als het afbeeldingsvenstervrij in het scherm
zweeft, kan het gedokte deelvensters bedekken. (Deelvensters kunnen
ook andere deelvensters bedekken.) De optiebalk boven aan het werkge-
bied en de gereedschapset aan de linkerkant van het scherm (officieel het
deelvenster Gereedschappen) zijn ook deelvensters.

Deelvensters bevatten Photoshop-mogelijkheden die je zo vaak nodig
hebt dat het omslachtig zou zijn ze als menuopdracht te gebruiken. Stel je
voor dat je voor elke wisseling van laag of gereedschap eerst een menu-
opdracht zou moeten kiezen! Deelvensters hoeven niet altijd zichtbaar
te zijn. Met de toets Tab verberg je in Photoshop alle deelvensters en met
de toetsencombinatie Shift+Tab verberg je alle deelvensters behalve de
gereedschapset en de optiebalk. Als er minder deelvensters zichtbaar
zijn, is er meer ruimte voor je afbeelding. Via het menu Venster verberg
je de afzonderlijke deelvensters of maak je ze juist zichtbaar.
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Figuur 3.2: Gegroepeerde en samengevouwen deelvensters houden de werkruimte opgeruimd
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De deelvensters in Photoshop kun je uitvouwen en samenvouwen.
Rechts in flguur 3.2 zie je dat je met een klik op de dubbele pijl boven in
een groep deelvensters de deelvensters samenvouwt tot een overzichte-
lijke verzameling pictogrammen. De deelvensters Kleur, Aanpassingen
en Lagen zijn nog volledig zichtbaar. De in de drie zichtbare deelvensters
gegroepeerde deelvensters Stalen, Stijlen, Maskers, Kanalen en Paden
maak je zichtbaar door in de gewenste deelvenstergroep op de tab van
het betreffende deelvenster te klikken. De samengevouwen deelvensters
Navigator, Histogram en Info nemen maar een klein deel van het scherm
in beslag; het zijn de drie knoppen links van het deelvenster Kleur. In
de voorkeuren van Photoshop (daar komen we later in dit hoofdstuk op
terug) kun je zelfs ervoor kiezen dat elk gedokt deelvenster automatisch
samenvouwt zodra je het niet meer gebruikt.

Verplaats een niet-samengevouwen deelvenster naar een andere groep
of naar een andere plaats op het scherm door op de tab te klikken en
deze te verslepen. Zo zouje bijvoorbeeld het nieuwe deelvenster Bron
klonen tijdelijk tussen de andere deelvensters vandaan kunnen halen om
het nog sneller bij de hand te hebben tijdens het uitvoeren van omslach-
tige kloonbewerkingen. Het deelvenster Bron klonen wordt samen met
het gereedschap Kloonstempel gebruikt. Je kunt maar liefst vier verschil-
lende bronlocaties toewijzen en eenvoudig daartussen wisselen.

Van veel deelvensters kun je het formaat veranderen. Net als bij een
afbeeldingsvenster vergroot of verklein je een deelvenster door de rech-
terbenedenhoek van het deelvenster te slepen. Vrijwel alle deelvensters
van Photoshop hebben een deelvenstermenu met verschillende opties.
De enige uitzonderingen daarop vormen de gereedschapset en de optie-
balk. Voor het openen van een
deelvenstermenu klik je op de
kleine knop in de rechterboven-
hoek van het deelvenster, zoals je
ziet in figuur 3.3. Het deelvenster-
menu bevat onder andere opties
voor weergave als miniaturen
(bijvoorbeeld Lagen, Kanalen en
Paden), de manier waarop items
in het deelvenster worden weer-
gegeven (onder andere bij Stalen,
Stijlen en Penselen) en zelfs de
omvang en inhoud van het deel-
venster (lnfo en Histogram).

Misschien is je in figuur 3.2 opgevallen dat de gereedschapset een lange,
smalle kolom langs de linkerzijde van het venster vormt, zodat er nog
meer werkruimte vrijgehouden wordt. Werk je liever met een kortere
gereedschapset die twee kolommen breed is, klik dan op de dubbele pijl
boven aan de gereedschapset.

Tijdens het bewerken van een afbeelding wordt bij sommige deelven-
sters automatisch de inhoud veranderd. In het deelvenster Lagen wordt
vanzelf een nieuwe laag toegevoegd zodra je een nieuwe laag aan een
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Figuur 3.3: 0pen een deelvenstermenu door op

de knop onder het dubbele pijltje te klikken (klik
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afbeelding toevoegt.
Het deelvenster Kana-
len toont een nieuw
alfakanaal zodra je een
selectie opslaat. Sleep
met een vormgereed-
schap en het deelven-
ster Lagen krijgt een
nieuwe laag, terwijl in
het deelvenster Paden
het vectormasker van
die laag verschijnt. In
andere gevallen kun Figuur 3.4: Met Beheer voorinstellingen regel je de inhoud
je via het deelvenster- van verschillende deelvensters
menu inhoud laden of
verwijderen, of de opdracht Bewerken Þ Beheer voorinstellingen kiezen
Gebruik het dialoogvenster Beheer voorinstellingen, dat je ziet in figuur
3.4, om verzamelingen van je aangepaste instellingen op te slaan en om
elementen van de deelvensters te laden of te verwijderen.

Naast de voorinstellingen van Penselen, Stalen, Stijlen en Gereedschap-
pen, gebruik je het dialoogvenster Beheer voorinstellingen ook voor
een aantal kiezers. Kiezers zijn een soort minideelvensters die alleen
beschikbaar zijn bij bepaalde gereedschappen en functies. De kiezers
voor Verlopen en Eigen vormen zijn alleen beschikbaar via de optiebalk
als die gereedschappen zijn geselecteerd. De kiezer Patronen vind je in
het dialoogvenster Vullen, het dialoogvenster Laagstijl en bij sommige
gereedschappen op de optiebalk. De kiezer Contouren wordt gebruikt bij
zes effecten die je in het dialoogvenster Laagstijl tegenkomt.

Gebruik het dialoogvenster Beheer voorinstellingen om je werk te
beschermen als je aangepaste laagstijlen, penselen, kleurverlopen en
dergelijke maakt. Maak sets en sla ze op in het dialoogvenster Beheer
voorinstellingen. Maak ook kopieën van de sets en plaats die ergens
buiten de Photoshop-map op je harde schijf om te voorkomen dat je ze
niet per ongeluk verwijdert als je Photoshop ooit opnieuw zou moeten
installeren. Besef dat de nieuwe inhoud van je deelvenster alleen in het
bestand Voorkeuren van Photoshop wordt bewaard totdat je sets maakt
en opslaat. We komen hier verderop in dit hoofdstuk nog op terug.

Het juiste gereedschap r/oor de klus
In de optiebalk stel je het gedrag van de gereedschappen van Photoshop
in. Met uitzondering van enkele padgereedschappen (Direct selecteren,
Ankerpunt toevoegen, Ankerpunt verwijderen en Ankerpunt omzetten)
heeft elk gereedschap in Photoshop opties. Zodra je van gereedschap
wisselt, past de optiebalk zich daaraan aan. Soms verandert de optiebalk
terwijl je met een gereedschap aan het werk bent. Bij het gereedschap
Uitsnijden, zoals je ziet in figuur 3.5, heb je voordat je met het gereed-
schap sleept een aantal opties en een volgende serie opties nadat je het
selectiekader hebt bepaald.
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Figuur 3.5: De optiebalk verandert als ie een actief selectiekader hebt

Het gedrag van sommige gereedschappen verandert op het moment dat
je een of meer zogeheten wijzigingstoetsen indrukt; Command, Shift en

Option bij een Mac en Ctrl, Shift en Alt voor Windows. Laten we als voor-
beeld van de werking van de wijzigingstoetsen kijken naar de gereed-

schappen Rechthoekig selectiekader en Ovaal selectiekader:

/ Houd de Shift-toets ingedrukt tijdens het slepen. Normaal gespro-
ken kun je met het selectiegereedschap elke gewenste vorm maken'
Maar wanneer je de Shift-toets ingedrukt houdt bij het slepen,
beperk je de vormen van de selectie tot een vierkant of een cirkel en
verschijnen er geen rechthoeken of ovalen.

/ Houd de Option-/Alt-toets ingedrukt tijdens het slepen. Als je de
Option-/Alt-toets ingedrukt houdt tijdens het maken van een selec-
tie, dan wordt de selectie gecentreerd op het punt waar je het eerste
klikte. Dat punt wordt dus geen hoekpunt maar het middelpunt van
de selectie.

t/ Houd, de Shift-toets en de Option-/Alt-toets ingedrukt bij slepen.
Als je de Shift-toets en de Option-/Alt-toets gelijktijdig indrukt tij-
dens het maken van de selectie, selecteer je vanuit het midden met
behoud van de proporties.

/ Gebruik de Shift-toets om toe te voegen aan een bestaande selec-
tie. Druk de Shift-toets in voordat je klikt en sleept als je iets aan een
actieve selectie wilt toevoegen.
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/ Gebruik de Option-/

Alt-toets om iets uit een
l¡estaande selectie te ver-
wijderen. Houd de Option-
/Alt-toets ingedrukt als je
iets uit een bestaande selec-
tie wilt slepen. In figuur 3.6
zie je dat er een minnetje
verschijnt zodra je iets uit de
selectie verwijdert.

,/ .Dubrrelen,met de Shirr-or :'.t'J,'rifrJ;[i3i'r'.i:iff 
0ption-/Art-toets

Option-/Alt-toets. Je kunt
zelfs de proporties beperken of vanuit het midden selecteren en ze
tegelijkertijd aan een selectie toevoegen of eruit verwijderen. Druk
op de Shift-toets (om aan de bestaande selectie toe te voegen) of
de Option-/Alt-toets (om uit de bestaande selectie te verwijderen).
Klik en sleep vervolgens met het selectiekader. Laat dan terwijl
je de muisknop ingedrukt houdt de wijzigingstoets los en druk de
Shift-toets in om de proporties te behouden of de Option-/Alt-toets
voor het centreren of druk beide toetsen in. Ga terwijl je die toets of
toetsen ingedrukt houdt verder met slepen. Deze techniek komt van
pas als je bijvoorbeeld een selectie met een gat in het midden wilt
maken. Begin met een ronde selectie en verwijder vervolgens een
kleinere, eveneens ronde selectie uit die eerste cirkel.

Experimenteer naar hartenlust met de wijzigingstoetsen als je met
gereedschappen bezig bent. Je hebt immers altijd nog de opdracht Onge-
daan maken (Command+Z lCIrl+Z), mocht het misgaan.

Aanpassen naar eigen smaalc
Photoshop aanpassen naar je eigen voorkeuren helpt je niet alleen snel-
ler en efficiënter werken, maar het kan ook de nauwkeurigheid ten goede
komen en tragische fouten helpen voorkomen. Maak bijvoorbeeld voor
het gereedschap Uitsnijden een voorinstelling van 10 bij l5 centimeter bij
300 pixels per inch (ppi). Met die instelling produceer je altijd precies die
afmetingen, elke keer opnieuw. Als je het gereedschap Uitsnijden steeds
opnieuw zou moeten instellen op 10 bij 15 bij 300 ppi kost niet dat niet
alleen veel tijd, maar vergroot het ook nog eens het risico op tijdrovende
en projectverspillende vergissingen ('Oeps, foutje! Deze afbeelding is 10
bij 15 bij maar 30 ppi').

De tafel opruimen: aangepaste ulerlcruimten
Een van de eenvoudigste manieren om efflciënter te werken is ervoor
zorgen dat je afbeelding beter zichtbaar is. Over het algemeen is groter
beter, dus als je meer ruimte hebt op je beeldscherm om de afbeelding
weer te geven, kun je beter inzoomen en nauwkeuriger werken. De
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eenvoudigste manier om werkruimte te creëren? Verberg de deelven-
sters van Photoshop door op de Tab-toets te drukken. Met de sneltoets
Shift+Tab verberg je alle deelvensters behalve de optiebalk en de gereed-
schapset.

Gebruik bij het controleren op kleurranden of moiré en het toepassen
van filters altijd een weergave van 100 procent. Elke andere zoomfactor
is een simulatie van hoe de afbeelding eruitziet. Als je computer en grafi-
sche kaart OpenGL ondersteunen (lees de handleiding van je computer
of vraag het aan de technische dienst), heb je een veel betere scherm-
weergave. Maar bij het maken van belangrijke beslissingen is een zoom-
factor van 100% de veiligste weergave.

Zet deelvensters die je regelmatig gebruikt eventueel in een aangepaste
groep deelvensters. Plaats hiervoor de muisaanwijzer op de tab en sìeep
en groepeer het deelvenster met andere deelvensters. En vergeet niet
dat de belangrijkste deelvensters sneltoetsen hebben waarmee je ze ver-
bergt en weer tevoorschijn haalt. Verderop in dit hoofdstuk lees je hoe je

sneltoetsen wijzigt, maar hier zijn alvast de functietoetsen die standaard
aan de belangrijkste deelvensters zijn toegewezen:

/ Handelingen: Option/Alt+F9

/ Penselen: F5

l/ Kleur: F6

/ Info: F8

/ Lagen:F7

Als een deelvenster is gegroepeerd met het deelvenster dat je toont of
verbergt, wordt dat eveneens getoond of verborgen. Met de opdracht
Venster o Werkruimte Þ Essentiële elementen (standaardinstelling) zet
je overigens alle deelvensters terug op hun standaardlocaties.

Het maken en opslaan van gespecialiseerde werkruimten is de meest
efficiënte manier om je werkgebied aan te passen. Kies Venster o Werk-
ruimte Þ Werkruimte opslaan als je de deelvensters voor een bepaalde
taak wilt bewaren zoals ze op je beeldscherm staan. In het menu Venster
geven vinkjes aan welke deelvensters zichtbaar zijn. Geef de werkruimte
een bij de taak passende naam. Maak zo voor elk type taak dat je hebt
een gespecialiseerde werkruimte. Voor kleurcorrectie heb je bijvoor-
beeld de deelvensters Histogram (in de uitgevouwen weergave), Info en
Kanalen nodig. Orden die deelvensters zoals je wilt en verberg de rest.
Sla de werkruimte dan op met een naam als Kleurcorrecties. Ol misschien
heb je bij het maken van illustraties in Photoshop tegelijkertijd de deel-
vensters Lagen en Paden nodig. Sleep een van beide uit de groep waarin
ze staan en plaats dan beide deelvensters op een logische plaats in de
werkruimte en sla de werkruimte op onder de naam lllustratie.
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Voor het ophalen van een
opgeslagen werkruimte kies je
Venster C> Werkruimte en kies
je boven in het submenu de
gewenste werkruimte, zoals je
ziet in figuur 3.7. In het submenu
zie je ook enkele vooraf inge-
stelde aangepaste werkruimten.

In je werkruimte kun je ook
de huidige status van de aan-
pasbare sneltoetsen en menu's
opslaan. Hoewel het aanpassen
van menu's voor de specifieke
taken die je uitvoert een goed
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idee is, is het niet zo slim om Figuur 3.7: Selecteer in het menu een
meer dan één set aangepaste werkruimte om deelvensters directte
sneltoetsen te hebben. Het kost herordenen
te veel tijd om te bedenken welke
sneltoetsen bij een specifieke werkruimte horen en dan hebben we het
nog niet over de fouten die je moet herstellen nadat je de verkeerde snel-
toets hebt gebruikt.

Kies Bewerken (> Menu's als je de menu's van Photoshop wilt aanpas-
sen. Je kunt ook Bewerken ö Sneltoetsen kiezen en dan op de tab Menu's
klikken. Op het tabblad Menu's van het dialoogvenster Sneltoetsen en
menu's dat verschijnt, staan alle menuopties. Je hebt de mogelijkheid
opdrachten te verbergen, maar je kunt ook kleuren toewijzen aan een
opdracht om hem zo beter herkenbaar te maken. Je kunt bijvoorbeeld de
artistieke filters die je nooit gebruikt verbergen en andere filterkleuren
geven die je snel herkent, zoals je ziet in figuur 3.8.
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In de vervolgkeuzelijst Menu voor kun je naast de optie Toepassingsme-
nu's ook kiezen voor de optie Deelvenstermenu's en die menu's aanpas-
sen. Vergeet niet de aangepaste menu's op te slaan met de knop direct
rechts van de vervolgkeuzelijst. Het opgeslagen menu wordt dan toege-
voegd aan de vervolgkeuzelijst Set.

Zoet of hartig: sneltoetsen bieden Øor elk
ulat u,ils
Met de sneltoetsen van Photoshop kun je flink wat tijd besparen. Druk
eenvoudigweg op de toets B in plaats van met de muisaanwijzer naar de
gereedschapset te gaan en daar het gereedschap Penseel te selecteren.
En ga niet met de muis naar het menu Afbeeldingen om daar in het sub-
menu Aanpassingen de optie Niveaus te kiezen, maar gebruik eenvoudig-
weg de sneltoets Command+L/Ctrl+L voor het dialoogvenster Niveaus.

Ook de sneltoetsen van Photoshop kun je aanpassen. Het is verstan-
dig weinig veranderingen aan te brengen, aangezien de standaardset
sneltoetsen niet alleen voor Adobe Creative Suite geldt, maar ook in de
meeste andere bekende programma's gebruikt wordt. Toch is er een
grote wijziging die je zult willen aanbrengen. Kies Bewerken ô Sneltoet-
sen en menu's voor het tabblad Sneltoetsen, zoals je ziet in figuur 3.9.
Wijs de sneltoets Command+Z lCtrl*Z toe aan de opdracht Stap terug. In
de meeste programma's doet de toetsencombinatie Command+ZlCfrl+Z
niets anders dan bewerkingen ongedaan maken. In Photoshop wordt
standaard met deze toetsencombinatie heen-en-weer geschakeld tussen
Ongedaan maken en Opnieuw uitvoeren. De eerste keer maakt de toet-
sencombinatie een bewerking ongedaan, maar de keer daarna voert hij
dezelfde bewerking alsnog uit. Bah! Wijzig daarom dat afwijkende gedrag
van Photoshop en zorg dat het zich net zo gaait gedragen als andere
programma's en alleen nog maar ongedaan maakt. Wijzig op het tabblad
Sneltoetsen de sneltoets Command+Z lCtrl*Z in Stap terug en gebruik
Command+ Option+Z/Ctrl+Alt+Z voor Ongedaan maken/opnieuw.
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Hoofdstuk 3: Een kijkje in de keuken van Photoshop 53

Le¡tels kunnen niet snijden : tloorinstellingen
tloor gereeds ch a¡tpen maken
Gebruikmaken van het juiste gereedschap is een van de sleutels voor effi-
ciënt en nauwkeurig werken in Photoshop. Zo kopieert het gereedschap
Reparatie alleen structuur. Wil je een pukkeltje op een gezicht wegwer-
ken, dan heb je meer aan het gereedschap Kloonstempel dan aan het
gereedschap Reparatie. De werking van de verschillende gereedschap-
pen wordt overal in dit boek beschreven.

Als je de instellingen van de optiebalk opslaat als Voorinstellingen voor
gereedschappen, weet je zeker dat je niet alleen het juiste gereedschap
gebruikt maar ook de juiste instellingen voor dat gereedschap hanteert.
Selecteer het vooraf ingestelde gereedschap op het deelvenster Voor-
instelling gereedschap of aan de linkerzijde van de optiebalk (zie figuur
3.10).
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Figuur 3.1 0: Met voorinstelli ngen voor gereedsc ha ppen werk je sneller en na uwkeurig er

Vrijwel elk gereedschap is geschikt voor voorinstellingen, maar sommige
zijn het ideale voorbeeld. Neem bijvoorbeeld het gereedschap Uitsnij-
den. In hoofdstuk 4zulje lezen dat een foto, gemaakt met een geavan-
ceerde camera, een hoogte-breedteuerhouding geef.fvan 2:3. De gebrui-
kelijke hoogte-breedteverhouding voor afdrukken zijn 5:5, 5:Z en voor
grote afdrukken l3:19. (Sommige goedkopere camera's hebben andere
verhoudingen). Voordat je een foto kunt afdrukken, zul je hem vaak moe-
ten bijsnijden om aan de afdrukeisen te voldoen. En vergeet de resolutie
niet! Op de juiste grootte maar met de verkeerde resolutie afdrukken
is eenvoudigweg een verspilling van papier en inkt! Als je zorgt dat je
voorinstellingen hebt voor het gereedschap Uitsnijden die voldoen aan
de voor jou gebruikelijke afmetingen, weet je zeker dat alles op de juiste
manier wordt uitgesneden.

Een andere voor de hand liggende kandidaat voor voorinstellingen voor
gereedschappen is het gereedschap Tekst. Als je kijkt naar alle opties
voor dit gereedschap die te vinden zijn op de optiebalk, maar ook in de
deelvensters Teken en Alinea, zijn dat flink wat muisbewegingen en selec-
ties. Maak voor elk project een serie voorinstellingen voor tekst, zodat
je weet dat je binnen het project steeds consistent blijft. Vergeet niet de
voorinstellingen voor kopteksten, de broodtekst, speciale effecten en
accenten en zelfs je copyrightinformatie te bepalen.
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5ít DEEL l: Vlotjes door de basistraining

Orden de voorinstellingen voor gereedschappen in het dialoogvenster
Beheer voorinstellingen, dat je opent via het menu Bewerken. Plaats de
voorinstellingen in een logische volgorde of zet de voorinstellingen die
je het meest gebruikt bovenaan. De veranderingen die je aanbrengt, ver-
schijnen zowel in het deelvenster Voorinstellingen gereedschap als in de
vervolgkeuzelijst aan de linkerzijde van de optiebalk.

De voorkeuren en kleurinstellingen van Photoshop zijn de ware smaak-
makers voor al je werk in Photoshop. De opties die je in het dialoogven-
ster Voorkeuren kiest, zijn van invloed op veel facetten van het stan-
daardgedrag van het programma. Keuzes die je in het dialoogvenster
Kleurinstellingen maakt, bepalen het uiterlijk van je werk, zowel op het
scherm als op papier. En dat is natuurlijk waar het uiteindelijk allemaal
om draait: het uiterlijk van je kunstwerk.

0p commando: ttoorkeuren instellen
In het dialoogvenster Voorkeuren wordt veel informatie bewaard over
de manier waarop je Photoshop gebruikt. Meet je bijvoorbeeld liever in
pixels of in inches, hoe wil je het raster weergegeven zien, hoe groot moe-
ten de miniaturen in de deelvensters zijn, welk lettertype gebruikte je het
laatst? Allemaal voorbeelden van het soort informatie dat wordt bewaard
in de voorkeuren. Veel informatie wordt automatisch opgeslagen terwijl
je werkt, zoals het formaat en de kleurenmodus van het laatste nieuwe
document dat je maakte, of het deelvenster Teken zichtbaar was toen je
het programma de laatste keer afsloot en welke gereedschappen geselec-
teerd waren op de optiebalk. Daarnaast zijn er ook opties die je zelf moet
instellen in het dialoogvenster Voorkeuren, zoals je ziet in figuur 3.11.
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Hoofdstuk 3: Een kiikje in de keuken van Photoshop

Aangepaste stijlen, penselen, handelingen en dergelijke worden alleen
in de voorkeuren van Photoshop bewaard totdat je ze op de harde schijf
opslaat. Dit betekent dat ze snel per ongeluk verloren kunnen gaan.
Gebruik de opdracht Handelingen opslaan in het menu van het deelven-
ster Handelingen om verzamelingen handelingen, dus geen losse hande-
lingen, op te slaan en sla met de opdracht Beheer voorinstellingen in het
menu Bewerken alle andere verzamelingen op. Sla alle verzamelingen op
een veilige plaats buiten de Photoshop-map op. Je moet er niet aan den-
ken dat je ze per ongeluk zou kwijtraken als je ooit Photoshop opnieuw
zou moeten installeren, toch?

Op een Mac open je de voorkeuren met de sneltoets Command+K of kies
je Photoshop ö Voorkeuren, gevolgd door een van de tien subcatego-
rieën met aanpasbare voorkeuren. De sneltoets voor Windows-gebrui-
kers is Ctrl*K of kies Bewerken ô Voorkeuren. De standaardinstellingen
zijn natuurlijk niet willekeurig gekozen en volstaan dan ook over het
algemeen. Toch zijn er enkele aanpassingen die je kunt overwegen. We
hebben ze hier ingedeeld naar de onderdelen in het dialoogvenster Voor-
keuren waarin je ze tegenkomt.

Uoorkeuren ù Algemeen

Wanneer je in Photoshop vaak formaten wijzigt en veeì schaalt, kan het
handig zijn een andere methode te kiezen bij Interpolatie. Kies Bicubisch
vloeiender als je regelmatig de pixelafmetingen vergroot. Selecteer Bicu-
bisch scherper als je ze verkleint.

Het historielogbestand bevat alle wijzigingen die je aan een bestand uit-
voert. Met de optie Alleen sessies registreer je wanneer je een bestand
opent en opslaat. De optie Bondig levert een samenvatting op van wat je
hebt gedaan en met de optie Gedetailleerd houdt Photoshop zelfs elke
gebruikte opdracht, optie en instelìing bij!Bewaar het log eventueel in
een tekstbestand of in de metagegevens van een foto zodat het beschik-
baar is met de opdracht Bestand o Bestandsinfo in Photoshop.

Een optie die standaard niet is ingeschakeld, maar wel erg handig is, is
Gecentreerd inzoomen op punt waarop wordt geklikt. Kies je deze optie
en klik je vervolgens met het gereedschap Zoomen, dan wordt het punt
waar je klikte automatisch het midden van de vertoning.

Zijn de opties Geanimeerd zoomen en Tikken en pannen inschakelen niet
beschikbaar, dan ondersteunt je computer geen OpenGL.Zie je de opties
wel, dan zijn ze zeker de moeite waard om uit te proberen. In- en uitzoo-
men wordt vloeiend en met een kort duwtje met het gereedschap Handje
is voldoende om een ingezoomde weergave over het beeldscherm te
laten schieten.

Onder in het dialoogvenster zie je de knop Alle waarschuwingsmeldin-
gen herstellen. Bij veel van die handige waarschuwingen in Photoshop
kun je kiezen dat je de waarschuwing voortaan niet meer wilt zien. Open
het dialoogvenster Voorkeuren en klik op deze knop in het dialoogven-
ster als je op een dag besluit dat je toch weer een of meer van deze waar-
schuwingen wilt zien.
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56 DEEI l: Vlotjes door de basistraining

Uoorkeuren ù lnterface
Het onderdeel Interface van het dialoogvenster Voorkeuren biedt onder
andere deze interessante opties:

/ Schermmodi. De drie schermmodi van Photoshop kun je eenvoudig
aanpassen.

l/ Kanalen in kleur tonen. Normaal gesproken wordt de afbeelding in
grijswaarden weergegeven als er in het deelvenster Kanalen maar
een kanaal actief is. Wil je het actieve kanaal liever in de eigen kleur
zien, schakel deze optie dan in. Als je eenmaal gewend bent aan
het werken met afzonderlijke kanalen, merk je waarschijnlijk dat
de standaardzwart-witweergave toch accurater is en ook een beter
beeld geeft.

/ Menukleuren tonen. Eerder in dit hoofdstuk las je al dat je in
Photoshop kleuren kunt toewijzen aan menuopdrachten. Vaak
gebruikte opdrachten vind je zo sneller en eenvoudiger terug. Met
deze optie schakel je alle kleurcodering uit zonder dat je elke toege-
wezen kleur afzonderlijk moet uitschakelen.

/ Knopinfo tonen. Plaats de muisaanwijzer over een gereedschap of
optie en er verschijnt een klein geel vakje met informatie over wat
die functie doet. Zolang je Photoshop nog aan het ontdekken bent,
is dit een handige functie, maar als je het programma onder de knie
hebt, is de knopinfo misschien overbodig. Schakel de scherminfo uit
zodra je de gele vakjes niet meer nodig hebt of niet meer wilt zien.

,/ Pictogramdeelvensters automatisch samenvouwen. Speciaal voor
iedereen die van een opgeruimde werkplek houdt. Is deze optie
geselecteerd, dan worden deelvensters in de pictogrammodus (klik
op de bovenste balk van een groep deelvensters) ingeklapt tot knop-
pen. Klik op de knop om een deelvenster te openen. Zodraje ergens
anders in Photoshop klikt als deze optie is ingeschakeld, sluit het
geselecteerde deelvenster automatisch. Wil je dat een deelvenster
geopend blijft, bijvoorbeeld Histogram of Info, sleep het dan van de
groep waar het in staat naar de rand van het scherm. Tot je het sluit,
blijft het deelvenster dan geopend.

/ Verborgen deelvensters automatisch tonen. Als je de muisaanwij-
zer op een samengevouwen deelvenster plaatst, springt het vanzelf
open.

/ Deelvensterlocaties onthouden. Als je het programma verlaat, ont-
houdt Photoshop standaard de plaats van de deelvensters die op
dat moment op het scherm zichtbaar zijn. De deelvensters staan de
volgende keer dat je Photoshop opent dan weer precies daar waar je
ze achterliet. Ben je toevallig iemand die tijdens het werken deelven-
sters vaak lukraak over het scherm verdeelt en heb je geen zin hebt
om elke dag te beginnen met Venster o Werkruimte o Deelvenster-
locaties opnieuw instellen, schakel deze optie dan uit. Schakel deze
optie ook uit als er verschillende mensen aan de computer werken
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en als het wenselijk is dat bij elke keer starten van het programma
de standaardweergave van Photoshop verschijnt.

y' Documenten openen als tabbladen. Photoshop opent documenten
standaard als een tab boven in het werkgebied. Klik op de tab van
de foto die je op de voorgrond wilt hebben. Breng je je documenten
liever in zwevende vensters onder, schakel deze instelling dan uit.

Uoorkeuren ù Bestandsbeheer

Voorvertoningen maken een bestand wel wat groter, maar zijn ook nut-
tig. Op een Mac heb je de mogelijkheid er een bestandsextensie aan toe
te voegen of je laat Photoshop er steeds opnieuw naar vragen. Ik raad je
sterk aan de optie Altijd te kiezen, zodat er altijd een bestandsextensie
wordt toegevoegd, zelfs als je niet van plan bent bestanden met een
Windows-computer uit te wisselen. Kies ook bij de optie Compatibiliteit
met PSD en PSB maximaliseren voor Altijd. Zo weet je dat je Photoshop-
bestanden ook in eerdere versies van het programma kunnen worden
geopend, waarbij zo veel mogelijk functies behouden blijven, en dat ze
goed kunnen functioneren met andere Creative Suite-programma's. Maak
bij het werken in een groep gebruik van Version Cue van Creative Suite
en je hebt nooit meer last van de 'Wat is de laatste versie'-blues.

Een nieuwe mogelijkheid in Photoshop CS4 is dat je via de voorkeuren
van Photoshop direct toegang hebt tot de voorkeuren van Camera Raw.
Besluit hier of JPEG- en TlFF-bestanden wel of niet in Adobe Camera Raw
worden geopend. (ln hoofdstuk 7 lees je alles over Camera Raw.)

Uoorkeuren t> Prestaties

Bij Prestaties vind je opties die invloed hebben op hoe Photoshop functi-
oneert op je computer.

t/ Geheugenverbruik. Heb je 2 GB geheugen of minder, pas dan de
standaardinstelling voor het geheugenverbruik (70 procent voor
Mac, 55 procent voor Windows) niet aan. Heb je 2 GB of meer RAM
beschikbaar, verhoog het maximale geheugenverbruik dan eens tot
100 procent. Wordt daarna alles juist wat trager, breng het geheu-
gengebruik dan terug tot zo'n 85 procent.

/ Werkschijven. Met werkschijuen wordt de ruimte op de harde schijf
bedoeld waarmee het geheugen wordt ondersteund. Plaats werk-
schijven alleen op interne harde schijven en nooit op een externe
schijf, een netwerkstation of verwijderbare media! Als je meerdere
harde schijven hebt, wijs dan een bepaald deel (bijvoorbeeld l5 GB)
van de tweede harde schijf aan en gebruik niet de harde schijf waar
het besturingssysteem op is geinstalleerd. Geef de partitie de naam
Werkschijf en gebruik haar uitsluitend als werkschijf voor Pho-
toshop en eventueel voor Adobe lllustrator. Beschik je over meer
interne harde schijven, dan kan elk daarvan een eigen werkschijf
krijgen. Als je op een Windows-computer de werkschijf op dezelfde
interne harde schijf plaatst als het wisselbestand van Windows, die
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Figuur 3.12: Pas de volgorde aan met de pijlknoppen

hetzelfde doel dient maar dan op systeemniveau, verschijnt er een
waarschuwing. Als je maar één interne harde schijf hebt, mag je
deze waarschuwing negeren. Wil je de indeling van de werkschijven
aanpassen, klik dan eerst in de lijst op de betreffende werkschijf en
gebruik vervolgens de pijltoetsen rechts om de ordening aan te pas-
sen (zie figuur 3.12).

/ Historiestaten. In dit veld bepaal je hoeveel bewerkingen er in het
deelvenster Historie worden bijgehouden. Het maximum is 1000.
Meer historiestaten betekent weliswaar meer flexibiliteit, maar je
zult er ook wat voor moeten inleveren. Bewaar je te veel historie-
staten, dan wordt daarvoor al het beschikbare geheugen gebruikt
en wordt Photoshop zo Traag als een slak. Over het algemeen is
twintig of dertig een goede keuze. Maar voer je nou veel kleine
bewerkingen uit, zoals kleine stukjes tekenen of doordrukken of
tegenhouden, dan raakt het deelvenster Historie snel vol en is het
verstandiger om vijftig of misschien zelfs zestig bewerkingen in het
deelvenster te laten bijhouden.

/ Cacheniveaus. Om de snelheid op je scherm bij verschillende
zoomniveaus te handhaven, worden in de cache van de afbeelding
lageresolutiekopieën van je afbeelding bewaard. Hoewel dit proces
de snelheid ten goede komt, gaat dit ten koste van de nauwkeurig-
heid. Zolang je videokaart geen problemen heeft met de voor je
beeldscherm gekozen resolutie en kleurdiepte, raad ik je aan het
cacheniveau in te stellen op l. Zo verschijnt de meest nauwkeurige
weergave van je afbeelding op je beeldscherm. Maak belangrijke
beslissingen bij een weergave van 100 procent waar een afbeel-
dingspixel even groot is als een schermpixel.

/ GPU-instellingen. Hier vind je informatie over de grafische kaart
van je computer. Als je systeem de mogelijkheid heeft, is het selec-
tievakje OpenGL-tekenen inschakelen beschikbaar. Is deze optie
ingeschakeld, dan levert dat niet alleen op alle niveaus een sneller
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Hoofdstuk 3: Een kiikje in de keuken van Photoshop

en beter zoomresultaat op, maar is het ook mogelijk de afbeelding
op het scherm, dus niet op het canvas, te roteren. En vooral als je
een ingewikkeld laagmasker moet maken, is dat gewoon te cool voor
woorden.

Uoorkeuren ù Cursors
In Photoshop vind je enkele nieuwe manieren om de tekencursor weer te
geven. Kies voor pictogrammen (Standaard), een dradenkruis (Precisie)
of de representatie van het penseeluiteinde waarbij de grootte en de
vorm van het penseel worden aangegeven (Standaardpenseeluiteinde).
Bij zachtgerande penselen geeft de muisaanwijzer aan waar het gereed-
schap wordt toegepast bij 50 procent hardheid of meer. Als je de optie
Penseeluiteinde van volledige grootte kiest, verschijnt altijd de volle
breedte van het penseel op je scherm.

Kies eventueel voor de weergave
van een dradenkruis in het mid-
den van het penseeluiteinde. Dit
is een geweldige manier om een
penseel nauwkeurig langs een
rand of lijn te bewegen, zonder
dat je de optie Precisie hoeft in
te schakelen' In figuur : t: 

¡ig ie Figuur 3.13: De standaard tekencursor is bij het
rechts op de afbeelding dat de . *Ër[rr rrt ær lage hardheid meestal de 6este
keuzevoor het weergeven van de keuze
volledige grootte van het penseel-
uiteinde niet bepaald een duidelijk beeld geeft als je werkt met een zacht
penseel. Boven en links in de afbeelding is gekozen voor de optie Stan-
daardpenseeluiteinde, waarbij er aan de linkerzijde ook een dradenkruis
wordt weergegeven.

Kijk of Capslock per ongeluk is ingeschakeld als je zeker weet dat je bij
Voorkeuren gekozen hebt voor een penseeluiteinde, maar je toch een
dradenkruis te zien krijgt. Met de toets Capslock wissel je tussen dra-
denkruis en penseeluiteinde.

In het onderdeel Cursors vind je onder Voorvertoning penseel de optie
Kleur. Klik op het kleurvakje voor de kleurkiezer en kies een kleur om
te gebruiken tijdens het dynamisch wijzigen van het formaat van de
penselen. (Ook als je computer geen OpenGL ondersteunt, kun je het
formaat van penselen wijzigen, alleen is de gekleurde voorvertoning
dan niet zichtbaar) Heb je een penseelgereedschap geactiveerd, druk
dan de Option- en Control-toetsen (Mac) in of de Alt-toets en de rechter-
muisknop (Windows) en sleep: het formaat van het penseel wijzigt à la
minute!Wil je de hardheid van het penseel wijzigen? Druk op een Mac
de toetsen Command+Control+Option in en sleep. Druk bij Windows de
toetsen Alt+Shift, houd de rechtermuisknop ingedrukt en sleep. Sleep
naar buiten voor een groter of harder penseel en naar binnen om het
penseel kleiner of zachter te maken.
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60 DEEL l: Vlotjes door de basistraining

Uoorheuren ù Trans¡tarantie en kleuromtung
Kies in de vervolgkeuzelijst Rastergrootte de optie Geen als je afgeleid
wordt door het grijswit geblokte patroon in de afbeelding met trans-
parantie; de transparante delen van de afbeelding worden wit weergege-
ven. Kies als je veel met grijswaarden werkt eventueel een andere kleur
voor het transparante deel, bijvoorbeeld lichtblauw of lichtgeel.

Uoorheuren t> Eenheden en linialen

Wijzig de maateenheid van centimeters in pixels als je vaker webafbeel-
dingen maakt dan foto's afdrukt. Tijdens het werken wijzig je de maat-
eenheid door met de rechtermuisknop op de liniaal in het werkgebied
te klikken. Houd bij een muis met maar een knop de Ctrl-toets ingedrukt
terwijl je klikt. De linialen toon je en verberg je overigens met de snel-
toets Command+R/Ctrl+R. Maak je regelmatig afdrukken met een andere
resolutie dan 300 ppi, pas dan ook de standaardresolutie voor de afdruk-
grootte van nieuwe documenten aan.

Uoorkeuren tz Hul¡tlijnen, rasters, seqmenten en tellen

;ï::i*i:;îlfÍträij.iji|i;, r¡Er¡ilir reErrEil
en ook weer verdwijnen als je de r
inhoud van een o"u,,,ì,iiÌ',i$" rn¡IIG-
de inhoud van andere lasen. De
standaard magenta geklðurde Figuur 3.14: De magenta hulplijnen tonen de

slimme hulplijnen velsch¡nen uitlijning met de andere lagen

zodra de inhoud van de laag per-
fect is uitgelijnd met de randen of het midden van de andere laaginhoud
(zie figuur 3.14). Via het menu Weergave o Tonen toon en verberg je de
slimme hulplijnen.

ö

De optie Segmentnummers tonen is misschien het enige wat je in dit
onderdeel van de voorkeuren zou willen wijzigen. Bij het onderverdelen
van webafbeeldingen verschijnen de segmentnummers in de linkerbo-
venhoek van elk segment. Waarschijnlijk hoef je niet te weten welke num-
mers aan de afzonderlijke segmenten zijn gegeven, tenzij je de afbeel-
dingen later nog eens afzonderlijk gaat bewerken. Laat de afleidende
getallen verdwijnen en verwijder het vinkje uit het selectievakje.

Uoorlceuren ù I n steekmodules

Maak een aparte map voor plug-ins (insteekmodules), filters en andere
toevoegingen voor Photoshop die van andere leveranciers afkomstig
zijn. Wijs in de voorkeuren die map aan als Map voor extra insteekmodu-
les. Het voordeel van een aparte map is dat je de plug-ins niet opnieuw
hoeft te installeren als je Photoshop vervangt. Als een van die plug-ins
nog uit de tijd van Photoshop 5 stamt, zul je misschien het serienummer
van Photoshop 5 moeten invoeren voordat de plug-ins de nieuwe versie
herkennen.
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Uoorkeuren ù TeÍcst

Photoshop heeft in Voorkeuren een onderdeel waarin je een aantal
tekstopties kunt instellen. Photoshop laat voor elk lettertype de naam in
het bijbehorende lettertype zien en hier kun je de grootte van die voor-
vertoning instellen.

Zorgen Øor consistentie: Kleurinstellingen
Als er één term is waar Photoshop-gebruikers huiverig voor zijn, dan is
daT kleurbeheer. Maar weinig onderdelen van het programma worden zo
verkeerd begrepen. Toch wordt geen enkele afbeeldingen goed afgedrukt
zonder verstandig kleurbeheer. Voor de meeste Photoshop-gebruikers
zijn enkele keuzes in het dialoogvenster Kleurinstellingen (Bewerken ö
Kleurinstellingen, zie flguur 3.15) voldoende om kleurbeheer toe te pas-
sen en de instellingen te bewaren voor toekomstig gebruik.
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Figuur 3.15: Maak in het dialoogvenster Kleurinstellingen de juiste keuzes voor perfecte afdrukken

/ Selecteer een werkruimte voor RGB. Open het dialoogvenster
Kleurinstellingen (in het menu Bewerken) en selecteer je RGB-
werkruimte; de kleurruimte waarin je creëert en bewerkt. Kies
sRGB als je vooral webafbeeldingen maakt, je afbeeldingen naar een
afdrukcentrale stuurt of als je een inkjetprinter gebruikt met maar
vier kleuren inkt (cyaan, magenta, geel en zwart). Kies Adobe RGB
als je inkjetprinter zes of meer kleuren gebruikt of als je kunstwerk
geconverteerd zal worden naar een CMYK-kleurruimte. Heb speci-
ale hardware en software om een aangepast profiel voor je beeld-
scherm te maken, gebruik dan het bijbehorende profiel op systeem-
niveau, zodat het voor alle programma's beschikbaar is.
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/ Converteer afbeeldingen naar je werkruimte. Kies in het dialoog-
venster Kleurinstellingen bij het onderdeel Beleid voor kleurbeheer
de optie RGB: Omzetten naar tijdelijk RGB. Zo weet je zeker dat de
afbeeldingen die je op het scherm ziet ook echt gebruikmaken van
dat profiel.

/ Schakel de waarschuwingen uit. Schakel de vervelende en tijdro-
vende waarschuwingen uit die steeds tevoorschijn komen als je een
afbeelding opent die niet overeenkomt met het profiel van je werk-
ruimte. Je wéét dat je naar je werkruimte converteert, daar hoef je
niet steeds op gewezen te worden.

/ Instellingen voor CMYK en grijswaarden. De kleurmodus CMYK
(cyaan, magenta, geel en zwart) wordt alleen gebruikt voor afbeel-
dingen die worden gedrukt op drukpersen en sommige kleurenla-
serprinters. Laat je overigens niet om de tuin leiden door de inkten
die je voor je inkjetprinter koopt: ook al stop je CMYK-inkten in je
printer, de printer verwacht RGB-gegevens. CMYK-gegevens leveren
een slechter resultaat. Ook grijswaarden zul je maar weinig gebrui-
ken. Werk zelfs als je printer in staat is grijswaarden af te drukken
(zoals de geweldige Epson R2400), kun je toch beter werken met
RGB-instellingen en de conversie naar grijswaarden laten uitvoe-
ren door de printerdriver. Mocht je toch echt afbeeldingen voor
offsetdrukwerk voorbereiden, neem dan contact op met de druk-
kerij of het bureau dat het drukwerkverzotgl. Zij kunnen je precies
vertellen welke instellingen je voor deze specifieke publicatie moet
gebruiken.

Laat Photoshop de kleuren regelen en niet je printer, zodra het tijd is af
te gaan drukken, dat levert het beste resultaat en de mooiste kleuren op.
Markeer de optie Document in het onderdeel Kleurbeheer van het dia-
loogvenster Afdrukken om de bronruimte als je werkruimte te behouden.
Kies bij Kleurverwerking de optie Photoshop beheert kleuren en selec-
teer in de vervolgkeuzelijst Printerprofiel het profiel van de printer voor
het papier waar je op afdrukt. Kies bij Rendering intent de optie Relatief
colorimetrisch en laat het vinkje in het selectievakje Zwart punt compen-
seren staan. Als je nu op de knop Afdrukken klikt, verschijnt het afdruk-
venster van de printer. Zorgdal het juiste papier is ingesteld en dat het
kleurbeheer van de printer is uitgeschakeld.

Deze richtlijnen gelden voor de meeste, maar niet voor alle Photoshop-
gebruikers. Misschien val je in een speciale categorie. Maak je uitsluitend
afbeeldingen voor internet, kies dan in het dialoogvenster Kleurinstel-
lingen bij het onderdeel Beleid voor kleurbeheer de optie Uit. Klik in het
dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten op het pijltje rechtsbo-
ven de voorvertoning en kies in het menu de optie Niet-gecompenseerde
kleur. Neem geen ICC-profiel op als je afbeeldingen opslaat in het
bestandsformaat JPEG QCC-profrelen brengen specifieke aanpassingen
aan in de weergave van afbeeldingen om zo de verschillen in de kleur-
weergave van verschillende hardware glad te strijken. In hoofdstuk 4 lees
je meer over kleurprofielen). Door kleurprofielen uit te schakelen, maak
je webafbeeldingen die elke webbrowser probleemloos kan weergeven,



Hoofdstuk 3: Een kiikie in de keuken van Photoshop 63
of beter gezegd 'zo goed als mogelijk is kan weergeven op het ongekali-
breerde beeldscherm van de bezoeker'.

Schaf hardware en software aan voor het maken van proflelen en het
kalibreren van de apparatuur waarmee je werkt als goed niet goed
genoeg is en de kleuren in je afbeeldingen perfect moeten zijn. Kijk
bijvoorbeeld eens bij GretagMacBeth en X-Rite (www.write.com), Color-
Vision (www.spyder.datacolor.com) en Pantone (www.pantone.com).

Als goede programma's zich slecht
gedragen : Photosho¡t repareren

Soms gebeuren er vervelende dingen. Gereedschappen doen niet wat ze

horen te doen, het duurt eeuwen voordat eenvoudige opdrachten zijn
uitgevoerd of Photoshop loopt vast. Geef niet op en gooi de computer als-
jeblieft niet uit het raam. Stel je voor dat ik er net onderlangs loop. Begin
met eenvoudige oplossingen en ga verder als het nodig is.

/ Controleer de deelvensters en de actieve selecties. Kijk of je zelf
onbewust een gereedschap tegenwerkt als het niet doet wat het
hoort te doen. Kijk of er elders in de afbeelding een actieve selectie
is of hef selecties op met de sneltoets Command+D/Ctrl+D. Kijk
naar het deelvenster Lagen: werk je op de juiste laag? Is de laag
zelf actief of is een laagmasker actief? Verbergt een hoger gelegen

laag het gebied waarin je wilt werken? Kijk naar het deelvenster
Kanalen: zijn de kleurkanalen actief? Klik met de rechtermuisknop
(of houd de Ctrl-toets ingedrukt bij het klikken als je muis maar een

knop heeft) op het gereedschapspictogram dat links op de optie-
balk staat en kies de optie Gereedschap herstellen. Open een 8-bits
RGB-afbeelding zonder lagen en probeer daar het gereedschap of
de techniek uit. Als het gewoon functioneert, ligt het probleem niet
bij Photoshop, maar is er een probleem met de afbeelding. Contro-
leer bij Afbeelding o Modus of je de juiste kleurmodus en bitwaarde
hebt.

/ Geef het instellingenbestand weer de standaardwaarden. Open
voor je dit doet het dialoogvenster Beheer voorinstellingen (via het
menu Bewerken) en sla aangepaste stijlen, kleurverlopen, penselen
en dergelijke op. Sla ze op een veilige plaats buiten de Photoshop-
map op. Open het deelvenster Handelingen en sla aangepaste sets

handelingen op met de optie Handelingen opslaan in het deelvens-
termenu. Vergeet niet dat de optie Handelingen opslaan alleen werkt
bij een set handelingen en niet bij afzonderlijke handelingen. Open

vervolgens de dialoogvensters Voorkeuren en Kleurinstellingen en

noteer alle speciale instellingen die je gebruikt. Sluit Photoshop en

herstart het programma terwijl je op een Mac de toetsencombinatie
Command+Option+Shift ingedrukt houdt en in Windows direct na

het starten (en niet eerder) Ctrl+Alt*Shift gebruikt' Laat de toet-
sen los zodra de vraag verschijnt of je het instellingenbestand wilt
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verwijderen en bevestig de verwijdering. Laat photoshop daarna
verder starten. Stel de standaardwaarden voor de voorkeuren en de
kleurinstellingen in en laad daarna je aangepaste onderdelen.

l/ Installeer Photoshop opnieuw. Brengt het vervangen van de voor-
keuren geen verbetering, dan wordt het tijd Photoshop opnieuw te
installeren. Sla alle aangepaste elementen op, zoals je hiervoor hebt
gelezen en verwijder Photoshop. Plaats daarvoor de photoshop-cd,
start de installatie en kies voor het verwijderen. Herstart je com-
puter nadat je de installatie hebt verwijderd en installeer opnieuw.
Herstarten is weliswaar niet altijd noodzakelijk, maar het is een
goede gewoonte.

Is het probleem na het opnieuw installeren van Photoshop nog niet opge-
lost, dan is er misschien een probleem met het besturingssysteem of met
de hardware. Dan is het tijd voor zwaar geschut; neem contact op met
Adobe voor technische ondersteuning:

www. adobe. com/n1 /support/contact
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Afbeeld¡ngen in en u¡t

Photoshop kriigen

ln dit hoofdstuÍc:
Mamma, waar komen foto's vandaan?

Je foto's ordenen

Foto's op papier zetten

Je werk verspreiden

ll"ris natuurlijk mogelijk een nieuw Photoshop-bestand te ope-
J I n r,een tekening ie maken, het bestand op te slaan en vanhuis
tot huis te rijden om je kunstwerk op je computer aan al je vrienden en
familieleden te tonen. Maar er zijn zoveel andere en vooral eenvoudigere
manieren om je afbeeldingen te delen. Je kunt ze afdrukken, op je web-
site zetten of zelfs per e-mail verzenden. En een afbeelding per e-mail
van de ene kant naar de andere kant van het land verzenden is zoveel
eenvoudiger en milieuvriendelijker dan van hot naar haar te rijden met je

computer in de kofferbak.

In dit hoofdstuk lees je hoe je foto's van je digitale camera en scanner
in Photoshop krijgt en hoe je die afbeeldingen ordent op je
harde schijf en cd's en dvd's. We bespreken de basis van
het afdrukken van je afbeeldingen op inkjetprinters
(en alternatieven) en je komt wat zaken te weten
die je helpen de afdrukken te krijgen die je ver-
wacht. Ook lees je hoe je met afbeeldingen voor-
bereidt om ze per e-mail te verzenden.
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Afbeeldinqen in Photoshop binnenhalen
Een kunstwerk in Photoshop ontstaat op een van deze drie manieren

t/ Je opent een afbeelding met het dialoogvenster Open, zoals je ziet
in figuur 4.1.

/ Je importeert een afbeelding, bijvoorbeeld via een scanner.

/ Je kiest Bestand 0 Nieuw en maakt een nieuwe afbeelding.

tiguu r 4.1: Selecteer het bestand dat je in Photoshop wilt openen

Je opent in Photoshop een afbeelding met de opdracht Bestand o Ope-
nen, via Adobe Bridge of door te dubbelklikken op het afbeeldingsbe-
stand. Wanneer Photoshop niet start of als het verkeerde programma
tevoorschijn komt als je op een afbeeldingsbestand dubbelklikt, associ-
eer het bestandsformaat dan met Photoshop:

l/ Bestandstypekoppelingen in Adobe Bridge:

a. Open Voorkeuren van Bridge met de sneltoets Command+K/
Ctrl+K.

b. Klik in de linker kolom op de optie Bestandstypekoppelingen.

c. Klik rechtsonder op de knop Standaardkoppelingen herstellen.

/ Bestandstypekoppelingen in Mac:

a. Klik met de rechtermuisknop (of klik terwijl je de Ctrl-toets inge-
drukt houdt) in de Finder op een bestand van het type dat je in
Photoshop wilt openen.
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b. Kies de optie Toon info in het snelmenu.

c. Vouw in het dialoogvenster Info het gedeelte Open met uit, selec-
teer de optie Photoshop CS4 en klik op Wijzig alles.

d. (Optioneel) Herhaal dit voor andere bestandsformaten'

Als na het dubbelklikken op een bestand wel Photoshop wordt
gestart, maar de afbeelding niet wordt geopend, is de kans groot
dat je iets in het besturingssysteem van Mac hebt gewijzigd en
Photoshop opnieuw moet installeren.

l/ Bestandstypekoppelingen in Windows:

a. Klik met de rechtermuisknop in Windows Verkenner of in Deze
computer op een bestand van het type dat je wilt wijzigen.

b. Kies de optie Eigenschappen in het snelmenu.

c. Klik op de knop Wijzigen, rechts van Openen met, kies Pho-
toshop CS4 en klik op OK.

d. Sluit het dialoogvenster Eigenschappen door nogmaals op OK
te klikken.

e. (Optioneel) Herhaal dit voor andere bestandsformaten.

Doottnloaden íanaf je diqitale camera
Voor het overzetten van foto's naar de harde schijf van je computer kun
je de software gebruiken die bij je digitale camera is geleverd. Of gebruik
een kaartlezer om de geheugenkaart, memory stick of ander opslagme-
dium van je camera te lezen. Mac Finder en Windows Verkenner zijn vaak
veel sneller en meestal net zo betrouwbaar bij het ophalen van foto's
als de software die de fabrikant bij je camera leverde. Gebruik in Adobe
Bridge de opdracht Bestand ô Afbeeldingen ophalen uit camera voor het
ordenen in submappen, hernoemen of automatisch omzetten van bestan-
den naar het bestandsformaat DNG.

Open een afbeelding nóóit rechtstreeks vanaf een camera, Flash-kaart,
cd of dvd in Photoshop. Je vertraagt niet alleen het werken hierdoor,
maar je loopt ook nog eens het risico werk kwijt te raken als Photoshop
niet in staat is het oorspronkelijke bestand direct en efficiënt te lezen op
het moment dat je ermee werkt. En aangezien het bij de meeste media
niet mogelijk is vanuit Photoshop bestanden terug op te slaan, moet je

toch een nieuw bestand maken, op een beschrijfbaar medium. Open
alleen afbeeldingen van een netwerkstation als je gebruikmaakt van
Version Cue, de projectbeheersoftware van Adobe Creative Suite.

Open de afbeeldingen met een van de drie manieren die we eerder
bespraken, nadat je ze veilig hebt opgeslagen op de lokale harde schijf
of op een snelle externe harde schijf. Afhankelijk van je kleurinstel-
lingen verschijnt misschien er een waarschuwing dat het kleurprofiel
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en het profiel van de RGB-werkruimte niet met elkaar overeenkomen.
Photoshop vraagt wat je wilt doen, zoals je ziet in figuur 4.2. Meestal is
het verstandig naar je werkruimte te converteren, zodat je op je beeld_
scherm de meest nauwkeurige kleur ziet. Als je van plan bent de afbeel-
ding terug te plaatsen op de oorspronkelijke computer nadat je haar
hebt bekeken of bewerkt, dan is het verstandig het ingesloten profiel te
bewaren. De derde optie negeert alle kleurprofielen en werkt met niet-
gecorrigeerde kleur. Als je werkt met afbeeldingen die bestemd zijn voor
een programma zonder
kleurbeheer, zoals een
webbrowser of een
presentatieprogramma,
is deze methode een
goede keuze. Zonder
kleurbeheer zie je de
afbeelding zoals zij in
het andere programma
verschijnt. In het dia-
loogvenster Kleurinstel-
ling schakel je de waar-
schuwingen uit.

komen

Figuur 4.2: Je zult een keuze moeten maken als
kleurprofielen niet met elkaar overeenstemmen

soms verschijnt er een waarschuwing dat de tekstlagen moeten worden
bijgewerkt als je een afbeelding met tekst opent. Vrijwel altijd is het ver-
standig dit te doen, tenzij de afbeelding lettertypen bevat die niet aanwe-
zigzijn op je computer.

Foto's scannen
Plaats een foto met de afbeelding naar beneden op de glasplaat van je
scanner. Druk op een knop. op je beeldscherm verschijnt automatisch
de afbeelding. Dit is in beknopte vorm wat scannen is. Je kunt vanuit
Photoshop scannen als je scannersoftware een photoshop-compatibele
plug-in heeft toegevoegd aan de submap Import/Export van de photo-
shop-map Plug-lns. In het submenu Bestand o Importeren verschijnt dan
de naam van je scanner.

De scanresolutie bepalen

Je moet enkele beslissingen nemen voor je gaat scannen:

t/ Hoe wil je de afbeelding gaan gebruiken?

/ Wat wordt het uiteindelijk formaat?

lz Welke resolutie heb je nodig?

Je voorkomt dat je het formaat van de afbeelding in photoshop moet aan-
passen, met bijbehorende vermindering van de kwaliteit, als je vooraf
bepaalt hoeveel pixels je nodig hebt. Bij veel scanners kun je direct in

Het do(umenr "l¡,lc_0009.jpg" heefÌ e€n ¡n9eçlot€n kleurprofiel
dat niet overeenkomt mer de hu¡dige werkruirnte RCB.
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lijdeljjk: Adobe RCB {1998)
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Commerciële afbeeldingen kopen
Soms kun je niet zelf op pad gaan om

foto's te maken. Stel dat ie een poster
of een brochure voor een skivakantie in
Japan maakt. 0p kantoor of in de studio.
ln Nederland. ln luli. Behoorliik lastig om

een foto te maken van wat ie nodig hebt,
nietwaar? Neem in zo'n gevalje toevlucht
tot stockfoto's. Je kunt stockfoto's van
verschillende bronnen kopen of in licen-
tie nemen, bilvoorbeeld via internet of op

cd of dvd. Veel afbeeldingen in dit boek
zijn afkomstig van PhotoSpin.com.

Vergeet niet het verschil tussen rech-
tenvrij en beheerde afbeeldingen als
je overweegt stockfoto's te gebruiken.
Rechtenvrije afbeeldingen mag le op elke
gewenste manier gebruiken, natuurlijk
wel binnen de voorwaarden van de over-
eenkomst, zoals het niet mogen doorver-
kopen als stockfoto's en het niet mogen

gebruiken voor pornografie. Je mag de

afbeeldingen zo vaak gebruiken als le
wilt.

Bil af beeldingen waarvan de rechten
worden beheerd, kriig ie toestemming
om voor een bepaalde periode en voor
een bepaald gebruik op bepaalde media
de afbeelding te gebruiken. Een van de

voordelen van afbeeldingen waarvan de

rechten worden beheerd, is dat ie voor
een bepaalde periode een licentie voor
de exclusieve rechten op het gebruik van
de afbeelding kunt krijgen. Je foto ver-
schilnt in die periode dan niet in reclame
van een concurrent. Rechtenvrile foto's
zijn daarentegen op elk moment beschik-
baar voor iedereen die ervoor betaalt.

Hoofdstuk 4: Afbeeldingen ¡n en u¡t Photoshop kriigen

het venster van de scanner het formaat en de resolutie opgeven. Zo l¡ere-
ken je de scanresolutie voor het geval je het zelf moet berekenen:

l. Bepaal de vereiste pixelafmetingen.

. Voor afdrukken. Bepaal het formaat (in centimeters) en de reso-
lutie (meestal is 300 ppi een goede keuze) waarop je wilt afdruk-
ken. Bereken de pixelafmetingen door de breedte en de hoogte
van de afdruk met de resolutie te vermenigvuldigen.

. Voor internet. Bepaal hoeveel ruimte de afbeelding, in pixels, zal
innemen op je webpagina.

2. Meet het origineel

Meet de oorspronkelijke afbeelding voordat je hem op de scanner
legt. Neem de maat van het gedeelte dat je gaat gebruiken. Zorg dat
je geen krassen op de foto maakt met de liniaal!

3. Voer de berekening uit.

Deel de vereiste pixelafmetingen (stap l) door de fysieke afmetingen
(stap 2). De uitkomst is de scønresolufle. Houd rekening met wat
knipwerk in Photoshop als je verschillende uitkomsten krijgt voor
de breedte en de hoogte.

69
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Veel scanners die ontworpen zijn voor het gebruik met documenten en
foto's, de zogeheten flatbedscanners, hebben transparantieadapters voor
het scannen van negatieven en dia's. Overweeg de aanschafvan een
aparte filmscanner van Nikon, Minolta of Kodak als je veel negatieven of
dia's wilt scannen.

lllo i ré -patron e n uoo rkom en

Besteed niet te veel aandacht aan de met je scanner meegeleverde
software voor kleur- en tooncorrectie, tenzij je een zeer geavanceerde
scanner hebt aangeschaft. Over het algemeen biedt photoshop meer
mogelijkheden. Er is echter iets wat scannersoftware beter doet dan pho-
toshop en dat is het reduceren van moiré (wat je zo ongeveer uitspreekt
als 'mwah-reej'). Een moirépatroon is een patroon dat in een afbeelding
verschijnt door de manier waarop bij het afdrukken stippen zijn geze|
om kleuren te maken.

Gebruik bij het scannen van een
kleurenafbeelding uit een boek,
tijdschrift, krant of ander mate-
riaal dat met een offsetprinter is
gedrukt, bijvoorbeeld verpak-
kingen, de scannersoftware om
moirépatronen te voorkomen.
Zoals je ziet in figuur 4.3 compen-
seert de scannersoftware voor
het patroon als je hem laat weten
dat het patroon er is.

Figuur 4.3: Scannen zonder (links) en met
moiré-reductie van de scanner

Misschien herken je niet direct de moiréreductie in je scannersoftware.
Er worden verschillende namen voor gebruikt, zoals Rastering verwijde-
ren, Kleur (foto) of Kleur (document). De handleiding van de scanner zal
uitkomst bieden.

Als je afbeelding een moirépatroon heeft en opnieuw scannen geen optie
is, vervaag dan de afbeelding zover dat het probleem niet meer zicht-
baar is. Breng daarna belangrijke details in de afbeelding terug met het
historiepenseel.

Hier volgt een belangrijke mededeling van het 'Ministerie van voorkomen
is beter dan genezen': slechts enkele minuten schoonmaakwerk aan de
scanner kan een besparing van vele uren retoucheerwerk in photoshop
opleveren. Maak de glasplaat stofvrij met druklucht en controleer gelijk
ook de onderzijde van de klep van de scanner, want wat schiet je ermee
op de glasplaat schoon te maken als er vervolgens weer stof van de klep
op komt. Haal met een geschikte glasreiniger vingerafdrukken en vegen
weg. Lees de reinigingsinstructies in de handleiding van de scanner en
wees voorzichtig met vloeibare glasreiniger en elektronische appara-
tuur! Ik gebruik overigens meestal de vochtige doekjes die ik ook gebruik
voor het schoonmaken van mijn bril.
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Ga ook nog even met wat druklucht over de foto voor je die op de glad-
plaat legt. Wees voorzichtig dat je de foto niet beschadigt en houd de

spuitbus op wat afstand van de foto en spuit in een hoek.

Ie afbeeldingen ordenen
Aangezien digitale fotografie niet per opname wordt berekend, hebben
veel mensen de neiging meer foto's te maken. En meer' En nog meer.

Experimentele opnamen,'dit-ziet-erleuk-uit-opnamen', speciale effecten
en (mijn favoriet) dezelfde opname steeds weer opnieuw. Ze stapelen
zich op op je harde schijf.

Zodra!e een systeem hebt gekozen, is het ordenen van afbeeldingen
eigenlijk vrij eenvoudig. Het lastige gedeelte is het verwijderen van de

digitale foto's die je niet hoeft te bewaren. Je kent ze wel: de onscherpe
foto's, foto's vanuit de verkeerde hoek, de ogen van tante Bets waren net
even dicht en haar mond hing open, de 400e foto van de honden die lek-

ker liggen te slapen, de 40le foto van de honden die lekker liggen te sla-
pen enzovoort. Dit vraagt om discipline! Of apparatuur voor het branden
van cd's of dvd's.

Een ma¡tstructuur maken
Over het algemeen raad ik een ordening naar onderwerp aan' bijvoor-
beeld zoals je die ziet in figuur 4.4. In de hoofdmap Foto's bevinden zich
bijvoorbeeld de mappen Familie, Vakantie, Voor-werk, Zomer-2007. Merk
overigens op geen enkele mapnaam spaties bevat of uit een afzonderliike
letters of cijfer bestaat. Zo vermindert het risico dat Photoshop of een

ander programma bestanden niet kan vinden. In de submap Vakantie kun
je nog meer submappen plaatsen, met namen als ParijsVoorjaar-2008,
ParijsVoorjaar-2006, Tahiti-2007 en Wandelvakantie-2005.

Maak je mappen niet te vol! Merk je dat bij het bekijken van de inhoud
van een map je computer trager wordt, dan is dat een teken dat er te veel
bestanden in de map staan. Maak een tweede map met dezelfde naam en

vul de mapnamen aan met -01 en -02. Normaal gesproken is 500 MB het
maximum wat je in een map wilt bewaren.

Zet de mappen of afbeeldingen eventueel op cd of dvd met de brander
van je computer. Dat levert een betrouwbare back-up op (mits je de cd's

en dvd's goed bewaart en er voorzichtig mee omgaat) en maakt ruimte
vrij op je harde schijf. Maak bii het branden van de cd of dvd gebruik van
de map-/submapstructuur.
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Figuur 4.4: 0rdening met submappen

Adobe Bridge gebruîken
Gelijktijdig met de installatie van Photoshop of creative suite wordt ook
Adobe Bridge, het beheer- en ordeningsprogramma voor photoshop en
Creative Suite, geïnstalleerd. Bridge heeft
op de harde schijf een eigen map die je op
een Mac vindt in de map Programma's en in
Windows in C:\Program Files. Start Bridge
afzonderlijk of start het programma in pho-
toshop met de opdracht Bestand o Blade-
ren, zoals je ziet in figuur 4.6. Als je wilt dat
Bridge altijd automatisch start bij het ope-
nen van Photoshop, ga dan in Photoshop
naar Bewerken ö Voorkeuren 0 Algemeen,

Hier volgen enkele tips voor het werken met
Adobe Bridge:

/ Gebruik trefwoorden en trefwoor-
densets. In het tabblad Trefwoorden,
rechtsboven in het Bridge-venster (zie
ook figuur 4.5) ken je trefwoorden en
trefwoordensets aan afbeeldingen toe.
Tre fwo orden en tref wo ordensets zijn

Figuur 4,5: Gebruik trefwoorden
en categorieën voor het ordenen
(en terugvinden) van afbeeldingen
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Figuur 4.6: Adobe Bridge is een afzonderlijk prog ramma voor het beheer van je afbeeldingsbestanden

beschrijvende termen die je aan afzonderlijke afbeeldingen toekent.
Later kun je afbeeldingen dan met de zoekfunctie eenvoudig alle
afbeeldingen met een bepaald trefwoord terugvinden.

l/ Selecteer meerdere afbeeldingen in Bridge. Selecteer meerdere
afbeeldingen tegelijk door op de eerste miniatuur te klikken, vervol-
gens de Shift-toets in te drukken en dan op de laatste miniatuur te
klikken (of klik terwijl je de toets Command/Ctrl ingedrukt houdt).
Zo kun je bijvoorbeeld meerdere afbeeldingen selecteren en daar
dan dezelfde trefwoorden aan toewijzen.

/ Gebruik labels, waarderingen en filters. Geef aan elke afbeelding
een beoordeling door er sterren aan toe te kennen en gebruik kleu-
ren voor het aanbrengen van een ordening in onderwerpen. Doe dit
in het menu Label, zoals je ziet in figuur 

Ì"1: ,@ c=r9gq_r!ryq yg!,t"r
4.7. In het tabblad Inhoud waar de mini- \\i,,,r(r., ¡,¡¡

aturen staan, kun je met het menu Weer-
gave ö Sorteren afbeeldingen sorteren
naar hun label of naar de waardering.
Het tabblad Filter vind je in de stan-
daardwerkruimte aan de linkerzijde, in
de onderste helft van het scherm. Hier-
mee selecteer je bestanden die als mini-
atuur worden weergegeven en voldoen
aan de bepaalde criteria. Zoek je een
bepaald JPEG-bestand? Klik dan op het
tabblad Filter op dat bestandsformaat.
Alleen de JPEG-bestanden blijven zicht-
baar en alle andere bestandsformaten
worden verborgen.

: C€en waardering S0
I Afwijzen \€

* å81

** *2

***** 385

Waarder¡ng verlagen *,
Waarder¡ngverhogen 38.

I rl).
Geen label

S€lecteren ,{6
Tweede X7
Goedgekeurd tr8
Bekijken X9
Nog uit te voeren

Figuur 4.7: Breng orde en

overzicht aan met sterfen en

kleuren
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t/ Yoegmappen toe aan Favorieten. Bepaalde mappen zul je ongetwij-
feld vaker bezoeken. Kies Bestand o Toevoegen aan Favorieten om
sneller en eenvoudiger terug te keren naar die mappen. Klik linksbo-
ven in het venster op de tab Favorieten voor snelle toegang. Je kunt
ook voor de duur van een specifiek project een map aan Favorieten
toevoegen en dan Bestand c: Verwijderen kiezen zodra het project is
afgerond.

tz Wijzig de weergave en werkruimte. Pas de inhoud van het Bridge-
venster aan met het menu Weergave en gebruik het menu Venster
Þ Werkruimte om te bepalen hoe die inhoud wordt weergegeven. Je
zult merken dat Compacte modus soms beter bij je werkzaamheden
past dan Volledige modus. En vergeet de functie Diavoorstelling van
Bridge niet. Dit is een geweldige manier om op te scheppen over je
werk!

t/ Breng ordening aan met stapels. Selecteer vergelijkbare afbeeldin-
gen of variaties van dezelfde opname en kies Stapels Þ Groeperen
in stapel. Alle geselecteerde afbeeldingen worden bij elkaar als een
enkele miniatuur gestapeld. Een getal in de linkerbovenhoek geeft
aan hoeveel afbeeldingen de stapel bevat. Bekijk de afzonderlijke
afbeeldingen in de stapel door de schuifregelaar boven de minia-
tuur te verslepen. Kies Stapels f; Stapel ongedaan maken als je een
stapel wilt opheffen.

t/ Zoom met de loep. Klik in het voorbeeld (in de standaardwerk-
ruimte in de rechterbovenhoek) om in te zoomen. Bekijk details in
het voorbeeld door de muisaanwijzer over het beeld te slepen.

Afbeeldingsbestanden eenØudig een andere
naam geuen
Goed, je hebt nu een hiërarchie met mappen en submappen. In die map-
pen heb je de afbeeldingen ondergebracht. Je hebt waarderingen en
labels aan de afbeeldingen toegekend. Maar nog steeds heb je geen flauw
idee wat wat is als je Bestand ö Recente bestanden openen kiest. Namen
als MG_1907.cr2 en PB270091.jpg zeggen nou eenmaal weinig over de
inhoud van een bestand, nietwaar? Geef passende en meer informatieve
namen aan je bestanden met de opdracht Gereedschappen ô Naam wijzi-
gen in batch, zoals je ziet figuur 4.8. Kies uit de verschillende keuzelijsten
gegevens of voer zelf tekst in een veld in. Klik op de knop met het plusje
rechts om meer elementen of variabelen aan een naam toe te voegen.

Maak per se gebruik van een variabele in het dialoogvenster Naam wij-
zigen in batch, zodat je zeker weet dat elke afbeelding een unieke naam
krijgt. Als je alle afbeeldingen in de map bijvoorbeeld afbeelding.jpg zou
noemen, zou je uiteindelijk maar één afbeelding met de naam overhou-
den, omdat elk nieuw bestand het vorige zou overschrijven. Daarom
moet je in het dialoogvenster Naam wijzigen in batch voor elk van de vel-
den een van de variabelen in de keuzelijsten kiezen. Je kunt de oorspron-
kelijke bestandsnaam kiezen, maar net zo goed een volgnummer.
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Ie afbeeldingen afdruÍcken

Figuur4.8: Geef je bestanden informatieve namen

Denk eraan dat je geen punt O in een veld gebruikt. Dat teken mag alleen
voorafgaand aan de bestandsextensie worden gebruikt. En als een fan-
tastische'zorg-dat-we-onzelf-niet-in-de-problemen-brengen'-f unctie,
voegt Naam wijzigen in batch automatisch de bestandsextensie toe.

Nog niet zolang geleden waren er vele pagina's tekst nodig om afdruk-
ken in Photoshop uit te leggen. Afdrukken is gelukkig veel eenvoudiger
geworden dankzij verbeteringen in hardware en in software. Beeld-
schermen komen goed gekalibreerd uit de fabriek, printers geven kleu-
ren nauwkeuriger weer en inkt en papier blijven jaren houdbaar. Ja, in
die korte tijd is er nogal wat verbeterd. Maar voordat je nu op de knop
Afdrukken klikt, moet je wel zeker weten dat je afbeelding ook gereed is
om te worden afgedrukt. Past zij op het papier en in de lijst? Zijn de pixels
klein genoeg en vloeien ze overal samen tot een duidelijke afbeelding?
Krijg je op papier dezelfde kleuren te zien als je op het scherm ziet?

Tot een specifîek formaat bîisnîiden
De hoogte-breedteverhouding is de relatie tussen het aantal pixels in
de breedte en in de hoogte. Een liggende afbeelding is breder dan hoger
en een staande af beelding is hoger dan breder. Digitale camera's maken
opnamen met verschillende hoogte-breedteverhoudingen, zoals 3:4 en
4:5. Uitzondering daarop vormen de digitale spiegelreflexcamera's, die
meestal gebruikmaken van de hoogte-breedteverhouding 3:2, waarbij de
lange kant dus anderhall keer de lengte heeft van de korte kant. Gebrui-
kelijke afdrukformaten (en lijstformaten) zijn 20 x25 cm (verhouding van
4:5), 13 x 18 cm (5:7), 10 x 15 cm (2:3), and 9 x 13 cm (3:5). In figuur 4.9 is
de verhouding 3:2 weergegeven in groen, 5:7 is weergegeven in geel en 4:5
in rood.
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Een afdruk van 20 x 25 cm
is weliswaar groter dan
een afdruk van l0 x 15 cm,
maar bevat minder van je
oorspronkelijke af beelding
omdat die moet worden
bijgesneden. De afdruk van
l0 x 15 cm met een hoogte-
breedteverhouding van 3:2
bevat alle gegevens van de
oorspronkelijke af beelding.
In de 20 x 25 cm afdruk met Figuur 4.g: Verschillende afdrukformaten omvatten
de hoogte-breedteverhou- verschillende delen van je afbeelding
ding van 4:5 ontbreekt in
de lengte 5 centimer van
de afbeelding . Zou je de volledige afbeelding willen behouden en een
breedte van 20 cm willen afdrukken, dan moet je afdrukken op het for-
maat 20 x 30 cm. Maakt je camera opnamen met een hoogte-breedtever-
houding van 4:5, dan is het probleem precies omgekeerd. De oorspronke-
lijke afbeelding past perfect op een afdruk van 20 x25 cm, maar druk je
af op 10 x 15 cm, dan moet je bijsnijden als je geen witte randen wilt zien.

Gebruik voor het wijzigen van de hoogte-breedteverhouding in Pho-
toshop de opdracht Canvasgrootte (als een van de afmetingen al de
juiste lengte heeft), het gereedschap Uitsnijden of het gereedschap
Rechthoekig selectiekader in combinatie met de opdracht Afbeelding
0 Uitsnijden. Met het gereedschap Uitsnijden wijzig je in één stap de
afbeelding in de exacte afdrukmaten en resolutie, maar als je met Can-
vasgrootte of Rechthoekig selectiekader de hoogte-breedteverhouding
aanpast zul je vaak de opdracht Afbeeldingsgrootte moeten gebruiken.

Op de optiebalk kun je specifieke afmetingen en een doelresolutie invul-
len als het gereedschap Uitsnijden is geselecteerd. Sleep het gereed-
schap, plaats het selectiekader en pas de positie ervan aan en druk op
Return/Enter om het uitsnijden te laten uitvoeren. Alles wat zich bin-
nen het selectiekader bevindt wordt aangepast aan de maten die je op
de optiebalk hebt aangegeven. Vergeet niet na afloop het gereedschap
Uitsnijden in zijn oude staat te herstellen door op de knop Wissen op de
optiebalk te klikken.

Photoshop hanteert voor het bijsnijden het algoritme dat je geselecteerd
hebt in de vervolgkeuzelijst Interpolatie van afbeeldingen in het onderdeel
Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren. Kies voor een vergroting
de optie Bicubisch vloeiender en voor een verkleining de optie Bicubisch
scherper voor de beste resultaten.

Wijzig tijdens het maken van een selectie met het gereedschap Rechthoe-
kig selectiekader de instelling Normaal van de vervolgkeuzelijst Stijl op
de optiebalk eventueel in Vaste verhoudingen of Vaste grootte. Meestal
is Vaste verhouding (zie figuur 4.10) de beste keuze waarbij je het selec-
tiekader sleept om het deel van de afbeelding dat je wilt behouden. Kies
Afbeelding ô Uitsnijden zodra het selectiekader op de goede plaats staat.
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Figuur 4.10: Handhaaf een bepaalde hoogte-breedteverhouding met de optie

Vaste verhoudingen

Aangezien je alleen de hoogte-breedteverhouding wijzigt, wordt met de
opdracht Afbeelding o Uitsnijden niet het aantal pixels voor de afbeel-
ding opnieuw berekend. Je zult ook nog gebruik moeten maken van de
opdracht Afbeelding ö Afbeeldingsgrootte (zie hoofdstuk 2).

Nogmaals resolutîe
In hoofdstuk 2 lees je alles over de resolutie van digitale afbeeldingen.
Ter herinnering nog even deze punten waar je aan moet denken als je
afbeeldingen wilt afdrukken:

/ Afbeeldingen hebben zelf geen resolutie. Alle afbeeldingen
die in je camera staan, op je harde schijf staan en die je opent in
Photoshop bestaan alleen maar uit kleine gekleurde vierkantjes
die we plxels noemen. Welke resolutie er ook gekozen is, de afbeel-
ding ziet er in Photoshop altijd hetzelfde uit (behalve toegoegde
tekst). Een afbeelding van 3000 x 2000 pixels bij 300 ppi wordt in
Photoshop exact hetzelfde behandeld als een afbeelding van 3000 x
2000 pixels bij 72 ppi.

/ Resolutie is een instructie voor een afdrukapparaat. De resolutie
die je in je digitale camera of in Photoshop in het dialoogvenster
Afbeeldingsgrootte kiest, is niet meer dan een instructie voor het
afdrukapparaat.

/ Met resolutie wordt de omvang van individuele pixels gemeten.
Een resolutie van 300 ppi betekent dat elke pixel wordt afgedrukt
op een formaat dat exact overeenkomt met i/300 vierkante inch.
Op dezelfde manier levert 72 ppi een pixel van llT2vierkanle inch.
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Sommige mensen vinden deze redenering niet prettig, hoewel ze de
berekening en de logica ervan niet kunnen ontkennen. Mocht je zo
iemand ooit tegenkomen, stel dan gerust de vraag'Wat doe je met
een afbeelding van 300 ppi die slechts 229 pixels breed is?' Glimlach
vriendelijk en betaal het volgende rondje.

/ Webafbeeldingen gebruiken alleen pixelafmetingen. Webbrow-
sers kunnen niet de in Photoshop aan je afbeelding toegevoegde
informatie over de resolutie lezen. In de webbrowser wordt elke
afbeelding weergegeven aan de hand van het aantal pixels in
de afbeelding.

Kleurbeheer met AfdrukÍcen
Het is de afgelopen jaren een stuk eenvoudiger geworden de kleuren die
je op het beeldscherm ziet over te brengen op papier. Kleurbeheer blijft
voor velen een lastig onderwerp, zelfs nu de noodzaak voor complexe
hardwaren en software voor het beheren van kleur flink is afgenomen.
Computerleveranciers begrepen namelijk dat wij, de consumenten,
betere kleuren wilden. Goed, misschien kwam het door de aandacht
voor videogames. Hoe dan ook: tegenwoordig zijn beeldschermen op het
moment dat ze uit de fabriek komen al gekalibreerd en nauwkeurig. Prin-
ters gebruiken kleinere inktdruppels en betere inkt. Software is beter in
staat kleurgegevens door te geven.

Een betrouwbare kleur is voor de meeste Photoshop-gebruikers belang-
rijk. Je wilt na al die uren die je bezig was de afbeelding te perfectioneren
natuurlijk wel dat je afdruk er exact zo uitziet als wat je op het beeld-
scherm zag.Zo krijg je die fantastische kleur:

l. Kies Bestand ô Afdrukken als je zover bent dat je kunt gaan
afdrukken.

Er verschijnt een groot dialoogvenster met de naam Afdrukken,
zoals je ziet in figuur 4.11.

2. Selecteer de juiste printer en geef aan hoeveel exemplaren je wilt
afdrukken.

In plaats van de afbeelding op zijn werkelijke formaat af te drukken,
kun je hem natuurlijk ook schalen naar het formaat van het papier
waar je op afdrukt.

3. Klik op de knop Pagina-instelling om de paginagrootte in te stellen.

4. Stel het kleurbeheer in.

t Zorg dat in het onderdeel Kleurbeheer van het dialoogvenster de
afdrukoptie Document is gekozen en niet Proefdruk.

. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Kleurverwerking de optie Pho-
toshop beheert kleuren.
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Figuur 4',l1: ln het dialoogvenster Afdrukken van Photoshop vind je opties voor kleurbeheer en voor
het aanpassen van hetformaat

¡ Kies in de vervolgkeuzelijst Printerprofiel het profiel voor het
papier waarop je gaat afdrukken.

. Kies bij Rendering intent de optie Relatief colorimetrisch en
schakel de optie Zwart punt compenseren in.

Optioneel: klik boven in dit deel van het dialoogvenster op de ver-
volgkeuzelijst Kleurbeheer en schakel over naar Uitvoer. Voeg als je
dat wilt afdrukmarkeringen toe zoals snijtekens, labels en beschrij-
vingen, achtergronden en randen.

5. Klik op de knop Afdrukken als je klaar bent.

Het dialoogvenster Afdrukken maakt plaats voor het eigen dialoog-
venster van je printer.

6. Schakel het kleurbeheervan de printer uit.

Schakel in het eigen dialoogvenster van de printer al het kleurbe-
heer uit, je voert al het kleurbeheer immers in Photoshop uit. In de
handleiding van je printer lees je meer over het uitschakelen van
het kleurbeheer. Controleer in het dialoogvenster van de printer of
hetzelfde papier is geselecteerd als je in Photoshop hebt gekozen.

7. Druk af.

Klik in het dialoogvenster van de printer op de knop Afdrukken. De
afbeelding wordt naar de printer gestuurd en het proces van inkt op
papier plaatsen start.
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Bridge biedt verschillende manieren om papier - en tijd en geld - te spa-
ren, met de mogelijkheid meerdere pagina's op één vel papier af te druk-
ken. In hoofdstuk 16 lees je hier alles over.

0pties tloor kleurbeheer
Controleer eerst de instellingen van je beeldscherm als de afdrukken
niet overeenstemmen met wat je op het beeldscherm ziet. Open in een
programma dat niet over kleurwaarden beschikt een afbeelding met
bekende kleurwaarden, dus een afbeelding waarvan je weet hoe zii
eruit zou moeten zien. Open bijvoorbeeld Microsoft Word en plaats met
Invoegen û Figuur o Uit bestand de afbeelding Ducky.tif uit de submap
Samples van de map Photoshop in een leeg document. Gebruik de knop-
pen van het beeldscherm om de afbeelding er zo goed mogelijk uit te

""-ö

Controleer ie kleuren (alleen voor Mac)
Mac 0S X bevat een fantastisch klein
programma met de naam Digitale kleu-
renmeter. Je vindt het in de map Hulppro-
gramma's (kies Programma's o Hulppro-
gramma's). 0pen Digitale kleurenmeter
en plaats het venster onder in je scherm.
0pen Photoshop. 0pen het deelvenster
Stalen. Maak een nieuw document met
de kleurmodus RGB, een willekeurig
formaat en een willekeurige resolutie.
Klik op de eerste staal in het deelven-
ster Stalen en gebruik de sneltoets
0ption+Delete om de selectie met rood te
vullen. Plaats de muisaanwi.jzer in de met
rood gevulde selectie. Als het geselec-

teerde beelschermprofiel nauwkeurig is

en het beeldscherm naar behoren functi-
oneert, dan zal de Digitale kleurenmeter
de RGB-waarden 255/0/0 aangeven (zie

figuur). Vul de selectie met elkvan de vol-
gende vijf stalen. Ze zouden deze waar-
den moeten opleveren: geel: 255/255/0;
groen: 0/255/0; cyaan: 0/255/255; blauw:
0 I 0 1255 en magenta : 2551 0 1255.

Kies de makkelijke oplossing als je een
Apple Cinema Display of een Apple Stu-
dio Display hebt en de Digitale kleuren-
meter je vertelt dat er iets niet klopt.
0pen de systeemvoorkeuren van Apple
en klik op Beeldschermen. Selecteer op

het tabblad Kleur de optie Adobe RGB

als beeldschermprofiel, waarna ie de

systeemvoorkeuren sluit. Kies in het
dia I oogvenster
Kleurinstellin-
gen de optie
Adobe RGB

als RGB-werk-
ruimte. 0pen
opnieuw Digi-
tale kleurenme-
ter en contro-
leer nogmaals
de kleurstalen.
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ìaten zien en druk het bestand af. Als deze afbeelding goed wordt afge-
drukt, ben je klaar.

Als het beeld op het beeldscherm er goed uitziet, maar de afdruk vreemd
is, reinig en kalibreer dan eerst de printerkop en druk af vanuit photo-
shop. Controleer in het dialoogvenster Afdrukken of je de juiste instel-
lingen voor het papier en de kleuren hebt gekozen. Ook nu weer vind je
informatie hierover in de handleiding van je printer.

Er zijn meerdere bedrijven die speciale hardware en software ontwik-
kelen voor gebruikers die zeer hoge eisen aan de kleuren stellen. Voor
beeldschermen, printers, scanners en zelfs voor digitale camera's is
het mogelijk aangepaste kleurprofielen te maken. Deze oplossingen zijn
niet goedkoop, maar behendig gebruik ervan leidt niet alleen tot betere
afdrukresultaten, maar vermindert ook de enorme berg weggegooid
papier en verspilde inkt door verkeerde afdrukken. Kijk eens naar het
aanbod van X-Rite (www.xrite.com), Pantone (wwwpantone.com) en
Datacolor (www.datacolor.com) als je tot deze categorie gebruikers
behoort.

Vergeet niet dat alle hardware en software voor kleurbeheer helemaal
niets opleveren als je de omgeving niet goed beheert. Je zult wat extra
maatregelen moeten nemen als je werk om perfecte, dus niet gewoon
goede maar perfecte, kleuren vraagt. Stel in je werkruimte of in de studio
het omgevingslicht zo in dat je dag in dag uit dezelfde kleursituatie hebt,
ongeacht of de zon schijnt of dat het regent in zomer en in winter. Als je
ramen hebt, zorg dan voor zonwering of gordijnen die je dichtdoet zodra
je met kleuren aan de slag gaat. Zorgdat de muren die achter het beeld-
scherm zichtbaar zijn en je directe werkomgeving een neutrale kleur heb-
ben. Dus geen felgekleurde plakbriefjes op de rand van je beeldscherm!
Waarschijnlijk heb je voor je beeldscherm een kap nodig en misschien
heb je een D50- of D65-normlichtstation nodig waarin je de afdrukken
onder optimale lichtomstandigheden bekijkt.

Alternati e tten loor afdrukken
De kans is groot dat je foto's afdrukt op een inkjetprinter. Toch zijn er nog
andere mogelijkheden, zelfs al zijn inkjetprinters de populairste en mis-
schien ook de meest praktische printers. Zo is een kleurenlaserprinter
misschien een betere oplossing als je werk voornamelijk bestaat uit het
maken van brochures en flyers terwijl je nauwelijks afdrukken van foto's
maakt. Over het algemeen zijn de aanschafkosten hoger dan die van een
normaal formaat inkjetprinter, maar de kosten per pagina liggen lager.
Vergeleken met een goede inkjetprinter is de kwaliteit van foto's die van
een kleurenlaserprinter komen minder goed en de afdrukken behouden
niet lang hun kwaliteit (binnen een jaar zal er vervaging optreden), maar
de afdrukken zijn over het algemeen wel geschikt als kiekjes voor vrien-
den en familie. De afdrukopties voor een kleurenlaserprinter (zie figuur
4.12) zijn anders dan die van een inkjetprinter. In de gebruiksaanwijzing
van je printer lees je welke instellingen nodig zijn voor een goede afdruk.
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Dyesubprinters gebruiken
voor het maken van afdruk-
ken rollen film die met kleur-
stof fen zijn geimpregneerd.
De prijzen hiervan lopen uit-
een van een paar honderd
euro tot duizenden euro's.
De kwaliteit en levensduur
hangt vaak nauw samen met
de prijs.

Er is nog een andere moge-
ìijkheid die voor vrijwel
alle Photoshop-gebruikers
beschikbaar is. Brand je Figuur4.l2: Kleurenlaserprinters hebben andere

afbeeldingen met de hoogste afdrukopties dan inkjetprinters

kwaliteit JPEG (300 ppi) op
een cd en breng die cd naar een fotolab. Je kunt ook gebruikmaken van
een online dienst waarbij je de JPEG-bestanden via internet verstuurt.
(Vraag bij het fotolab of de online dienst na of je voor je foto's het kleur-
profiel sRGB moet gebruiken) Je krijgt de afdrukken op glanzend of mat
papier in de gewenste afmetingen dan gewoon thuisgestuurd. En de kos-
ten zijn vaak lager dan wanneer je zelf een inkjetprinter zou gebruiken.
Een fotolab is vaak een uitstekend alternatief als je een flinke stapel foto's
met vrienden of familie wilt delen.

Voor zwart-witfoto's kun je beter een fotolab kiezen, tenzij je inkjetprin-
ter specifiek is ontworpen voor het afdrukken van grijswaarden. Om
het toonbereik te vergroten en voldoende details in de foto's te brengen,
gebruiken zulke printers naast zwarte inkt een of meerdere lichtzwarte
of grijze inkten. Inkjetprinters die niet zijn ontworpen voor het afdrukken
van grijswaarden gebruiken zwart (waardoor het toonbereik behoor-
lijk wordt beperkt) of ze gebruiken een uerriiht zwart (zwatl waaraan
gekleurde inkt wordt toegevoegd) zodat er in grijze vlakken altijd een
kleurzweem is. Het is de aard van het beestje. Omdat inktdruppeltjes
naast elkaar worden geplaatst en niet op elkaar zal er altiid een kleur-
zweem zichtbaar zijn als je een grijswaardenafbeelding afdrukt op een

inkjetprinter met gekleurde inkt. Lees de handleiding van je printer
en stuur je zwart-witfoto's naar een fotolab als de handleiding niet vol-
doende informatie over het afdrukken van grijswaarden geeft.

Je afbeeldîngen delen
Photoshop en Bridge bieden vele manieren om je afbeeldingen te delen
met anderen. Je kunt natuurlijk eenvoudigweg een map of JPEG-bestan-
den aan je vrienden geven en vertellen dat ze alleen maar hoeven te dub-
belklikken om de afzonderlijke foto's te zien. Maar er zijn ook wat elegan-
tere manieren om je talenten te tonen.
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PDF's en utebsîtes maken

Het eigen bestandsformaat van Adobe Acrobat, Portable Document For-
møf (PDF) is een zeer nuttig en vrijwel universeel gebruikt bestandsfor-
maat geworden. Je zult moeite hebben een computer te vinden zonder
het gratis programma Adobe Reader voor het openen en lezen van PDF-
bestanden of een ander programma dat PDF's kan lezen (zoals Voorver-
toning van Mac). PDF is dan ook een uitstekend formaat om je afbeeldin-
gen met anderen te delen.

Gebruik de werkruimte Uitvoer in Bridge om PDF-presentaties te maken
en meerdere pagina's omvattende PDF's die je naar anderen stuurt om
te laten beoordelen of om eenvoudig op te scheppen over je fantastische
beelden. In de werkruimte Uitvoer kun je ook websites maken, die je op
een webserver kunt zetten. In hoofdstuk 16 lees je meer over deze moge-
lijkheden.

Afbeeldingen per e-ma¡l Ørzenden
Het is natuurlijk ook mogelijk je afbeeldingen per e-mail te verzenden.
Maar stel de vriendschap met mensen die je aardig genoeg vindt om
afbeeldingen te sturen niet op de proef. Ga verantwoord om met de
bestanden die je verzendt en stuur geen afbeeldingen die zo groot zijn
dat de mailserver van de ontvanger er moeite mee krijgt. 'Hoi Truus.
Weet je nog die bestanden die je me dinsdag mailde? Ze zijn nog steeds
aan het downloaden. Ja, ik weet dat het al zaterdag is. Maar goed, waar
ik voor bel; waarom kom ik niet even bij je langs om de foto's te bekijken?
Dat is waarschijnlijk sneller dan wachten op de e-mail.'

Houd als richtlijn aan dat afbeeldingen die je als bijlage met een e-mail-
bericht verzendt eigenlijk nooit meer dan 1 MB mogen zijn, tenzij de ont-
vanger heeft gezegd dat een grotere bijlage geen probleem is. Om afbeel-
dingen op elke webbrowser op elk scherm te kunnen bekijken mag elke
afbeelding niet meer dan 550 pixels hoog zijn. Comprimeer voor verzen-
ding een of meer beelden met het compressieprogramma op je computer
(Stufflt voor Mac of WinZip voor Windows). Geef bij de gecomprimeerde
bestanden ook instructies hoe de bestanden moeten worden opgeslagen
op de harde schijf en dat ze worden uitgepakt door te dubbelklikken.



Snelle uerbeteringen voor
digitale foto's
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The 5 Wave Rich Tennant

'Hé, zullen ute eens een foto ttan onszelf door
Photoshop halen en kijken of øe onszelf er geÍt

kunnen laten aitzien?'



r zijn foto's clie rechtstreeks vanaf cle camera
kunnen worclen afgedrukt, zoncler dat ze

Photoshop te zien krijgen. Maar veel foto's mogen
wel een beetje worden aangepast en cle meeste
foto's hebben zelfs veel aanpassingen nodig. Hier
ontdek je hoe je tovert ¡net je afbeelclingen. n; ü'uK {

rú

Het verloop van zwart naar wit is voor cle meeste
afbeelclingen cruciaal. ln l'roofdstuk 5 lees je hoe
je dat toonbereik in je foto's maximaliseert en
aanpast en hoe je het palet Histogram optimaal
gebruikt. Maar een goede foto is meer clan scha-
duwen en hooglichten. Hoofdstuk 6 gaat over
het aanpassen van de kleuren in je afbeeldingen,
zoclal ze er zo natuurlijk mogelijk uitzien. Steecls
meer digitale fotografen stapl)en over op het
bestanclsformaat Raw vanwege cle controle die
het over het einclresultaat biedt. In hoofdstuk 7

lees je alles over het werken met Camera Raw.
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Soms hoef je rnaar een cleel van een afbeelding
aan te passen. Selecties en maskers vormen in
Photoshop de sleutel tot nauwkeurige aan¡ras-
singen. zoals je in hoofclstuk 8 zult lezen. ln
hoofdstuk 9 komen veelvoorkomencle problemen
van Photoshop aau bod en worden oplossingen
geboclen. Zo lees je over het verwijcleren varl
rode ogen, het verminderen van rinrpels. het wit-
ter maken van tanden en het minimaliseren van
cligitale ruis.

È
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Donkere schaduwen en

sprankelende hoog I ¡chten

ln dit hoofdstuh:
Tonaliteit ontdekken

Eenvoudige automatische correcties uitvoeren

Aanpassingen met Niveaus en Curven

Geavanceerde kleurcorrectie toepassen

Il"ris het verschil tussen een foto van de hand van Anton Corbijn en
I I n"t kiekje van je grootvader in zondagstenue voor de kerk. Het is
het verschil tussen breedbeeldtelevisie en een draagbare zwart-wittele-
visie. Het is het verschil tussen een Ferrari en een bestelbusje. Het is dat
ìets, dat bijzondere iets, dat iets waardoor je weet dat je met het echte
werk te maken hebt, met kwaliteit, met het beste wat er is. En het is iets
wat je ook voor je afbeeldingen kunt doen.

Een foto die echt leeft, die als het ware van de pagina afspringt, heeft
meestal donkere schaduwen, heldere hooglichten en volle kleuren. Het
zal je niet verbazen dat Photoshop daarvoor kan zorgen. Dat is immers
een van de redenen waarom je het programma kocht,
nietwaar?

ln dit hoofdstuk maak je kennis met het concept
tonaliteit, het bereik aan helderheid in je afbeel-
ding. Ook maak je kennis met de verschillende
opdrachten in Photoshop waarmee je de tona-
liteit van een afbeelding aanpast.

Met enkele gereedschappen regel je zelfs
exacte instellingen van schaduwen en hoog-
lichten. Verder kom je ook nog het deelvenster
Histogram tegen en lees je hoe je dit het beste
kunt gebruiken.
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De tonaliteit aanpassen om ¡e
afbeeldinqen leíen in te blazen

Met wat kleine aanpassingen zien
de meeste foto's er vaak al stuk-
ken beter uit. Ook afbeeldingen
die er al goed uitzien zijn meestal
wel gebaat met wat aanpas-
singen in de tonaliteit. Vergroot
het tonale bereik, zeg maar de
afstand tussen zwart en wit, door
de schaduwen wat donkerder
te maken en de hooglichten wat
lichter. Kijk eens naar figuur 5.1.
Het is een leuke foto met een
aardige compositie en een inte-
ressant onderwerp. Maar er mist
nog iets.

Maak de foto interessanter door
in Photoshop de schaduwen don-
kerder te maken en de rest van de
foto lichter te maken. Je creëert in
deze eenvoudige foto wat diepte
door het verschil te vergroten
tussen wat de ogen als zwart zien

Figuur 5.1: Een leuke foto, maar geen kunsf

en wat de ogen als wit zien. Verge- r:_....-r 4. r_
riik nu eens nguur 5.r -àì'Äe,î,'" ilTili;i*iåliliilläïilJ,,Jjfiil1T.,
5.2.De eenvoudige aanpassing U,rngt ããiuil in O, ruto
van de kleurtoon maakt ook de
kleuren voller en brengt zelfs meer detail of scherpte in de foto.

Een Ø udige h i stogram men

Als het gaat over de lichtheid en donkerheid in een afbeelding hoor je
verschillende termen. Tonaliteit, kleurintensiteit en zelfs helderheid wor-
den door elkaar gebruikt voor hetzelfde onderwerp. Eigenlijk zou je de
term helderhe¡d alleen moeten gebruiken wanneer je spreekt over speci-
fieke pixels en de term tonaliteitwanneer je spreekt over de afbeelding in
haar geheel.

Op de meeste gewone foto's ziet je oog de donkerste neutrale toon (grijs)
als zwart en de ìichtste neutrale toon als wit. Overigens zul je een foto
waar de donkerste kleur paars is en de lichtste kleur geel waarschijnlijk
niet in de groep úgewone foto's' indelen. In een willekeurige foto is de
schaduw onder een schoen misschien gewoon donkergrijs en ziet het
shirt eruit alsof het wel een wasbeurt kan gebruiken. Toch zie jezwarl
en wit omdat je hersenen, in samenwerking met je ogen, in zekere mate
compenseren wat je ziet.

;î.{S-,
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Figuur 5.3: Deze afbeelding laat bij de middentonen een zeer regelmatige verspreiding

van de pixels zien

Photoshop biedt het deelvenster Histogram voor een nauwkeurigere
observatie van het toonbereik van je afbeelding. Dit deelvenster toont
de verdeling van de lichtsterkte van de pixels in je afbeelding. Aan de
linkerkant staan de donkere pixels (sctrcduwen) en aan de rechterkant
de lichte pixels (/roogllchten) en de overige ertussenin (middentonen).
Een kolom in het histogram wordt hoger naarmate die lichtsterkte meer
pixels bevat. In figuur 5.3 zie je een voorbeeld van een histogram met
een volgens sommigen vrijwel perfecte verdeling vanwege de fraaie klok-
kromme in het midden van de afbeelding.

Maar staar jezelf niet blind op de verdeling in een histogram! Niet alle
foto's met een goede belichting hebben zo'n klokkromme. Veel perfecte
afbeeldingen hebben volledig andere histogrammen. Er zijn twee zaken
waar de juiste verdeling in een histogram van afhankelijk is: de inhoud
van de foto en de artistieke bedoelingen van de kunstenaar.

Neem bijvoorbeeld een afbeelding die voornamelijk bestaat uit witte
pixels, zoals een mooi sneeuwlandschap of een griezelig kruipend ding
op porselein, zoals je ziet in figuur 5.4.Deze afbeelding laat een histo-
gram zien dat drastisch naar rechts is verschoven. Behalve dat het histo-
gram er wat vreemd uitziet, is er niets mis met deze afbeelding. Ze bevat
alleen toevallig een flink aantal lichtgekleurde pixels.

Op dezelfde manier verschuift in een foto met voornamelijk schaduwen
de verdeling in het histogram naar links. In een nachtopname zorgt het
grote aantal donkere pixels ervoor dat de verdeling in het histogram
naar links verschuift. De lichtbron die meestal ook aanwezig is, zorgt
voor de piek die uiterst rechts in het histogram verschijnt.

Vergeet niet dat de hoogten van de verschillende kolommen in het his-
togram relatief zijn. De hoogste kolom gaat tot aan de bovenkant en de
andere worden hieraan gerelateerd. Laten we als voorbeeld een afbeel-
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ding met een zwarte achtergrond
nemen, een grote zwarte achter-
grond. In de uiterst linkse kolom
staan dan zoveel pixels, dat de
andere kolommen laag en vrijwel
onleesbaar worden, zoals in het
histogram dat je ziet in figuur 5.5.

Maak een selectie in de afbeel-
ding als het histogram teveel aan
één kant is geconcentreerd. Het
histogram wordt vernieuwd en
je ziet dan alleen nog informatie
over het geselecteerde gebied. In
hoofdstuk 8 lees je meer over het
maken van selecties. In de uitge-
breide weergave van het deelven-
ster Histogram zie je onder het
histogram een vervolgkeuzelijst.
Als de afbeelding uit meerdere
lagen bestaat, kies je hier voor
welke laag de berekeningen wor-
den uitgevoerd.

Figuur 5.4: Door de vele witte pixels schuift het
histogram naar rechts - of is op de vlucht voor
de spin

Figuur 5.6: Een histogram doet soms erg
geheimzinnig

c oPtqY--l^
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Mogelijk zie je geen actuele infor-
matie als er een klein waarschu-
wingsdriehoekje rechtsboven in
het histogram verschijnt. Het his-
togram gebruikt informatie die
afkomstig is uit de cache en niet Figuur 5.5: De verdeling van de middentonen
van de af beelding. Klik op het wordt moeilijk te zien als er te veel pixels in de

driehoekje om de informatie te linker kolom staan

actualiseren. Ga naar Voorkeuren
ö Prestaties en wijzig Cacheniveaus in I om voortaan actuele gegevens
op het scherm en in het histogram te zien.

Soms lijkt een histogram helemaal niets interessants te vertellen. Neem
nou het histogram in figuur 5.6. Deze afbeelding heeft geen mooie klok-
kromme met een mooi glooiende lijn aan beide zijden van het centrale
punt. Aangezien de pixels niet aan de rechterkant zijn samengepropt,
weet je dat het ook geen lichte a{beel-
ding is. De afbeelding is wel een beetje
donker, maar laat ook weer niet een
flinke concentratie aan de linkerzijde
zien. Wat het histogram je wel vertelt, is
dat de meeste pixels van de afbeelding
zich bevinden in een van de drie ver-
schillende toonbereiken die er zijn.

De configuratie van het deelvenster
Histogram wijzig je in het menu dat
verschijnt als je op de knop in de rech-
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terbovenhoek van het deelvenster Histogram klikt. (Meestal gebruik ik in
dit hoofdstuk de compacte weergave) 'Het mysterie van het geheimzin-
nige histogram'wordt alleen maar groter als we de afbeelding zelf erbij
zien, zoals in figuur 5.7. Om dit mysterie te ontrafelen, kiezen we daarom
nu voor de weergave Alle kanalen weergeven waarin elke kleur een eigen
histogram heeft. De afbeelding bevat een groot aantal pixels met een
behoorlijk consistente kleur. Als het een recept was, zou je één deel rood
met twee delen groen en vier delen blauw vermengen.

Figuur 5.7: De weergave Alle kanalen weergeven toont voor elk kleurkanaal een afzonderlijk

histogram

In de paragraaf 'Bewerken op niveau', verderop in dit hoofdstuk lees je
hoe je met histogrammen voorkomt dat tijdens het aanbrengen van wij-
zigen de kwaliteit van de afbeelding achteruitgaat. In hoofdstuk T lees je

dat het ook erg belangrijk is voor het werken met de plug-in Camera Raw,

En vergeet je ogen niet; ook zonder het deelvenster Histogram zie je het
verschil wel tussen een donkere en een lichte foto.

9t

Automati sche opdrachten tlan
Photoshop gebruiken

Soms is het aanpassen van de tonaliteit van je afbeelding zo simpel als
het kiezen van een automatische opdracht in het menu Afbeelding. Bij
veel foto's verspringt de tonaliteit en zelfs de kleur direct naar de juiste
weergave voor je afbeelding. Zonder omwegen en zonder gedoe levert zo
een enkele opdracht een prachtig resultaat.
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De automatische opdrachten zijn minder geschikt voor speciale effecten
of als de kwaliteit van de foto te wensen overlaat. Maar het kan nooit
kwaad te beginnen met een automatische opdracht. In het ergste geval
gebruik je de opdracht Ongedaan maken en kost het je hooguit enkele
seconden en toetsaanslagen.

Deze drie automatische opdrachten zijn er, in volgorde van eenvoudig tot
geavanceerd:

,/ Autocontrast. Deze opdracht maakt de donkere pixels donkerder,
de lichte lichter en probeert te voorkomen dat er een þleuruer-
schuiuing optreedt (een algehele wijziging in de kleur). Alle drie de
kleurkanalen van je afbeelding krijgen dezelfde aanpassing. Gebruik
Autocontrast bij een afbeelding waarvan de kleuren er al goed uit-
zien maar je nog wat extra contrast wilt hebben.

/ Automatische tinten. Elk kleurkanaal in de afbeelding krijgt zijn
eigen aanpassing waarbij het toonbereik van het kanaal wordt
gemaximaliseerd. Er kan een kleurzweem, een ongewilde tint zoals
je ziet in figuur 5.8, ontstaan als een van de kleurkanalen erg weinig
aan de oorspronkelijke afbeelding bijdraagt. Voor afbeeldingen die
er al goed uitzien en geen exacte kleuren vereisen, is de opdracht
Automatische tinten meestal een goede keuze.

/ Automatische kleuren. De opdracht Automatische kleuren neemt
het gemiddelde van enkele pixels aan beide uiteinden om te bepalen
wat zwart en wat wit moet zijn. Met het gemiddelde wordt voorko-
men dat de berekening voor het aanpassen van de afbeelding wordt
gebaseerd op een enkele afwijkende pixel. Voor de meeste afbeel-
dingen is de optie Automatische kleuren een prima keuze. Misschien
heb je bij foto's met erg helder gekleurde objecten of met extreme
kleurzwemen de opdracht Ongedaan maken nodig.

Figuur 5.8: Dezelfde foto, links met oranje kleurzweem en rechts zonder
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Niueaus en CurØn
Soms wil je meer invloed hebben dan wat de automatische opdrachten
bieden. Misschien heb je een lastig probleem of andere artistieke ideeën.
Misschien wil je omvangrijke correcties doorvoeren of adembenemende
effecten aanbrengen. Het zal je niet verbazen dat Photoshop die invloed
biedt. Het zal je ook niet verbazen dat de tonaliteit van je afbeeldingen
zelfs op meerdere manieren kan worden aangepast. Twee van de meest
gebruikte opdrachten zijn Niveaus en Curven, die je beide in het deelven-
ster Aanpassingen en in het menu Afbeelding ö Aanpassingen vindt.

Voor ik je meer vertel over die twee opdrachten, vertel ik eerst waarom je
andere opdrachten niet zult gebruiken. De opdracht Helderheid/contrast
staat al sinds de begindagen van Photoshop verstopt tussen de opdrach-
ten van het menu Afbeelding ô Aanpassingen. Toentertijd was het de
belangrijkste opdracht voor het aanpassen van afbeeldingen. Naar hui-
dige maatstaven is deze functie echter wat achtergebleven. Je zult hem
nu hooguit gebruiken voor het bijstellen van alfakanalen of laagmaskers.
Hoewel zijn gedrag enorm is verbeterd ten opzichte van vroeger, is het
nog steeds een eenvoudige aanpassing met twee schuifregelaars. Maar
ben je een oude rot en gek op die ouderwetse aanpassingsmogelijkheden
van Helderheid/contrast, markeer dan het selectievakje Verouderde
functie gebruiken en de aanpassing keert terug naar de vroegere wer-
king. In hoofdstuk S lees je meer over alfakanalen en met laagmaskers
maak je kennis in hoofdstuk 10. Zowel bij alfakanalen als bij laagmaskers
worden met een grijswaardenweergave bepaalde delen van je afbeelding
aangeduid. Helderheid/contrast is perfect geschikt voor veel aanpassin-
gen die je in die kanalen uitvoert.

Ook de opdracht Egaliseren biedt maar beperkte mogelijkheden. Deze
zoekt de lichtste pixel in de afbeelding en noemt dat ¿¿¡? en noemt de
donkerste pixel zwart. Vervolgens wordt er een uitgebreid toonbereik
gecreëerd door alle overige pixels tussen die twee waarden te verdelen.
In de praktijk levert deze aanpassing extreme hooglichten en extreme
schaduwen op, waarbij de middentonen een gebrek aan detail vertonen.

Onthoud dat je niet per se de hele afbeelding hoeft aan te passen. Maak
als het mogelijk is een selectie van het deel dat je wilt aanpassen en open
pas daarna het dialoogvenster dat je nodig hebt. In hoofdstuk 8 lees je
meer over het selecteren van bepaalde delen van je afbeelding. Stel dat
je een mooie foto hebt gemaakt van een kamer in je huis. Als het licht
buiten niet zo fel was, zou het een perfecte foto zijn geweest. Selecteer
in dat geval alleen het raam en pas het licht aan met een van de aanpas-
singsopdrachten.

Beøerhen op niueau
Gebruik het dialoogvenster Niveaus (Afbeelding ö Aanpassingen o
Niveaus of Command+L/Ctrl+L) of voeg een aanpassingslaag toe voor
Niveaus (zie hoofdstuk 8) om afzonderlijk de schaduwen, de hooglichten
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en de algemene tonaliteit van je afbeelding te regelen. Pas op het oog
de afbeelding aan en houd ook het bijbehorende histogram in de gaten
terwijl je drie regelaars van de schuifregelaars verplaatst. AIs je wilt, kun
je ook gelijk numerieke waarden invullen in de invoervakken onder de
schuifregelaar.

Voor een algemene aanpassing in de niveaus verspreid je de tonaliteit
van de afbeelding over het volledige bereik van beschikbare waarden.
Sleep daarbij de regelaars onder het histogram van het dialoogvenster
Niveaus eenvoudigweg naar binnen, totdat zezich onder het punt bevin-
den waar de lijn in het diagram begint te stijgen en een bergvorm krijgt.
De kleine platte uiteinden zijn individuele pixels en die mag je daarom
negeren. Sleep de kleine driehoekige schuifregelaars naar kolommen die
minstens enkele pixels hoog zijn. Bij het maken van aanpassingen dient
het histogram in het dialoogvenster Niveaus (zie figuur 5.9) als je referen-
tie. Merk overigens op dat het histogram van het deelvenster Histogram
steeds wordt aangepast terwijl je werkt in het dialoogvenster Niveaus.
De lichte kleur toont de afbeelding voor de wijzigingen en de donkere na
de wijzigingen.

ö
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Figuur 5.9: Vergelijk het histogram van Niveaus en het deelvenster Histogram

Je verplaatst het grootste deel van het histogram naar links door de mid-
delste schuifregelaar naar rechts te slepen. Dit maakt de afbeelding in
zijn geheel wat donkerder. Het beeld wordt lichter wanneer je de middel-
ste schuif regelaar naar links sleept.

Kijk ook eens naar de schuifregelaar in het onderdeel Uitvoerniveaus
van figuur 5.9. Deze schuifregelaar gebruik je vrijwel alleen voor afbeel-
dingen waarvan het toonbereik moet worden gecomprimeerd voor een
commerciële drukpers of als je de afbeelding als kunstposter wilt afdruk-
ken op een inkjetprinter van hoge kwaliteit. Voor speciale effecten is
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Zwarlen wit definiören
De knop 0pties in het dialoogvenster
Niveaus opent een deur waar je mis-
schien nooit doorheen gaat. Toch wil ik
le graag vertellen wat er achter die deur
is verborgen, voor het geval je er ooit
terecht komt. Het zijn geen tilgers of val-
kuilen die je achter die deur tegenkomt,
maar de mogelijkheid om hooglichten en

schaduwen in te stellen of noem het de

mogelijkheid om een rommeltje van je
afbeelding te maken. Adobe is er overi-
gens goed in geslaagd alle f uncties die bij
verkeerd gebruik een vermogen zouden
kosten, goed te verbergen. Hoewel met
de knop 0pties het gedrag van de knop
Auto in zowel het dialoogvenster Niveaus
als het dialoogvenster Curven kunt aan-
passen, raad ik je aan die standaardin-
stellingen te laten voor wat ze zijn. Het is
misschien nog belangrilker dat le met de

knop 0pties bepaalt welke kleuren Pho-
toshop gebruikt voor de lichtste en voor
de donkerste kleuren. Zwart en wit ziin
namelijk n¡et altijd hetzelfde.

Bii een inkjetprinter zul je meestal het
volledige kleurbereik willen gebruiken
waarbij zwart en wit de uiterste waar-

den ziln, die je zo ver mogelijk bii elkaar
vandaan houdt. Maar als le kunstafdruk-
ken maakt, wil je misschien de definitie
van 'wit' van RGB 25512551255 aanpas-
sen naar RGB 24512451245, zodat zelfs
op de lichtste plekken nog een beetle inkt
terecht komt en in de hooglichten geen
papier zichtbaar is. Gebruik het deelven-
ster Niveaus of een aanpassingslaag en

sleep de schuifregelaar rechtsonder naar
links tot 245.

Wil je de instellingen van de hooglichten
en schaduwen semipermanent wiizigen
(ie kunt altijd nog de standaardwaarden
herstellen), bijvoorbeeld als de druk-
ker je vraagt ze opnieuw te definiëren,
open dan het dialoogvenster Niveaus
(of Curven). Klik in het dialoogvenster
op de knop Opties en open vervolgens
de Kleurkiezer door op het witte vak bii
Hooglichten te klikken. Vul de gewenste
waarden in. Klik op 0K en doe hetzelfde
voor de schaduw. Markeer bil het verla-
ten van de verschillende dialoogvensters
de selectievakjes waarmee le de nieuwe
kleuren als standaardwaarden opslaat.

-Hoofdstuk 
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deze schuifregelaar ook nog geschikt, maar verder kun je hem gewoon
negeren. En werp nog even boven in het dialoogvenster een blik op de
vervolgkeuzelijst Kanaal en onthoud hem voor later. Hier kun je niveaus
toepassen op elk afzonderlijk kleurkanaal van je afbeelding. De functie
corrigeert dan ineens kleuren in plaats van tonen. ln hoofdstuk 6 gaan we
dieper in op het wijzigen van de kleuren in een afbeelding.

Als je de Option-/Alt-toets ingedrukt houdt bij het werken in het dialoog-
venster Niveaus (en in bijna alle andere dialoogvensters) verandert de
knop Annuleren in Herstellen. Met de knop Herstellen zet je alle waar-
den in het dialoogvenster terug naar de standaardwaarden. Zo kun je
opnieuw beginnen zonder dat je eerst de opdracht moet annuleren en
daarna het dialoogvenster opnieuw moet openen.

Eerder in dit hoofdstuk las je dat je met het deelvenster Histogram kunt
voorkomen dat er problemen in de afbeelding gaan optreden. In figuur
5.9 zie je in het deelvenster Histogram smalle gaten in de donkere kolom-
men. Deze gaten verwijzen naar toonwaarden die tot één waarde worden
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samengedrukt. De pixels van een bepaald helderheidsniveau verschui-
ven naar het volgende of vorige niveau, waardoor de lege kolom in het
deelvenster Histogram ontstaat. Is dit een probleem? Nee, niet zolang je
geen brede kloven ziet, wat betekent dat een aantal opeenvolgende toon-
waarden niet wordt gebruikt. Een grote vermindering aan toonwaarden
verpest de subtiele overgangen tussen kleuren in je afbeelding. Houd
daarom altijd vanuit je ooghoeken het palet Histogram in de gaten en let
op dat er geen grote gaten verschijnen en daarmee kleurverlies optreedt.

Hier is een eenvoudige manier om de aanpassingen in Niveaus te maken,
maar tegelijkertijd een geordend histogram te behouden en kleurverlies
te minimaliseren. Kies direct na het gebruik van de functie Niveaus de
optie Bewerken ö Vervagen niveaus en wijzig de modus van Normaal in
Lichtsterkte. In figuur 5.10 zie je dat de gaten verdwijnen zonder dat er
daarbij een grote verandering in het resultaat van de niveau-aanpassing
optreedt. Vergeet niet dat de opdracht Vervagen alleen beschikbaar is
direct na het toepassen van een aanpassing, filter of gereedschap. Zelfs
het gereedschap Opslaan kun je niet tussendoor gebruiken. In hoofdstuk
l5 lees je meer over de opdracht Vervagen.

¡0w

Figuur 5.10: Wijzig de overvloeimodus van de niveau-aanpassingen met Bewerken o Vervagen Niveaus

Tooncorrecties met pipetten
Het dialoogvenster Niveaus (en het dialoogvenster Curven) biedt nog
een mogelijkheid om tooncorrecties op je afbeeldingen toe te passen.
Het is een halfautomatische techniek waarbij de drie pipetten aan de
rechterkant van het dialoogvenster worden gebruikt. Open de afbeel-
ding, open het dialoogvenster Niveaus en corrigeer met slechts drie klik-
ken zowel de tonaliteit als de kleur in je afbeeldingen:

1. Klik met de linker pipet op iets dat zwarlzou moeten zijn.

Dit kan een schaduw zijn, een stuk kleding of een autoband. Over
het algemeen klik je op iets dat al erg donker is.
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2. Klik met de rechter pipet op iets dat wit zou moeten zijn.

Een wolk, de bruidsjurk, een oog misschien... allemaal mogelijke
doelen voor de hooglichtenpipet. Over het algemeen klik je op iets
dat al erg licht is.

3. Klik met de middelste pipet op iets dat grijs zou moeten zijn

Klik op iets wat een neutrale kleur zou moeten ziin (en dat dus nog
niet is). Het hoeft niet exact grijs te zijn, zolang het maar een neu-
trale kleur is. Ongewenste kleurzwemen in de afbeelding worden zo
vermeden. Klik ergens anders in de afbeelding als het resultaat je
niet bevalt. Blijf net zo lang klikken tot de kleuren in de afbeelding er
goed uitzien.

In figuur 5.11 zijn de schaduw onder de brug, het golfje en het verweerde
hout van de brug perfecte doelen voor de drie pipetten.
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Figuur 5.11: Stel met de pipetten van Niveaus zwarte en w¡tte punten ¡n en

neutraliseer de kleuren vervolgens

Hier is een andere manier om kleuren aan te passen met Niveaus. Kopi-
eer de afbeeldingslaag en pas het filter Vervagen ö Gemiddelde toe. De

laag krijgt een egale kleur. Open het dialoogvenster Niveaus. Klik met de
middelste pipet in de laag en klik op OK. Hoewel de techniek niet bij elke
afbeelding werkt (bijvoorbeeld extreem lichte, superverzadigde foto's),
levert hij bij de meeste goed werk.

lloe ite loos Cur@n aan ttassen
De opdracht Afbeelding ö Aanpassingen o Curven (Command+M/
Ctrl+M) is een stapje complexer dan Niveaus, maar biedt je veel meer
controle over een afbeelding. Het dialoogvenster Curven heeft een serie
schuifregelaars (vergelijkbaar met de linker en rechter schuifregelaar
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in Niveaus) waarmee je eenvoudig de eindpunten van je schaduwen en
hooglichten bepaalt. Met de curve zelf regel je de afzonderlijke delen
van het toonbereik. Het dialoogvenster bevat ook pipetten voor toon- en
kleurcorrectie. Je gebruikt deze op dezelfde manier als de pipetten van
Niveaus.

Aan het begin van dit hoofdstuk las je hoe je met een eenvoudige aanpas-
sing van tonaliteit een vlakke afbeelding interessanter maakt. In figuur
5.12 zie je de Curven-aanpassing die ik op die afbeelding heb toegepast.
Je maakt de schaduwen donkerder door de curve in de schaduw omlaag
te slepen. Wil je helderdere hooglichten, sleep de curve dan omhoog. Bij
deze aanpassing worden de middentonen, dus het kleurbereik tussen de
schaduwen en de hooglichten, ook wat lichter.

Figuur 5.12: Een eenvoudige S-curve brengt meer leven in de foto

Wanneer je de eerste keer het dialoogvenster Curven opent, zie je een
grafiek met een diagonale lijn die van een ankerpunt linksonder naar een
ankerpunt rechtsboven loopt. Sleep voor het toevoegen van ankerpun-
ten en aanbrengen van wijzigingen in de curve (en daarmee in je afbeel-
ding) de lijn omhoog of omlaag, dus niet opzij. Omdat de schaduwen
zich standaard linksonder bevinden, maakt omlaag slepen de afbeelding
donkerder en zorgt omhoog slepen voor een lichter beeld. Als je in het
onderdeel Hoeveelheid weergeven van overschakelt van Licht naar pig-
ment/inkt keer je de schaduwen en hooglichten om. Gebruik deze optie
als je CMYK-afbeeldingen voorbereidt voor opmaakprogramma's. Hoe-
wel je over het algemeen niet meer dan drie nieuwe ankerpunten nodig
zult hebben, is het mogelijk er meer dan tien toe te voegen.

De meeste kiekjes gaan er met een kleine aanpassing in het dialoogven-
ster Curven al een stuk op vooruit. Klik op de kruising van de eerste ver-
ticale en horizontale rasterlijnen linksonder (de kwarttonen) en sleep de
curve een beetje omlaag. Voor een opname die er al behoorlijk goed uit-
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ziet, zou het veld lnvoer de waarde 64 moeten hebben en het veld Uitvoer
een waarde van ergens tussen 55 en 60. Klik vervolgens op de kruising
van de rasterlijnen rechtsboven (dedriekwarttonen) en sleep de curve
een beetje omhoog. Het veld Invoer zou de waarde 192 moeten aangeven
en het veld Uitvoer een waarde van ergens tussen 195 en 205. Dit wordt
ook wel een basis-S-curve genoemd.

De dialoogvensters Curven en Niveaus beschikken allebei over de moge-
lijkheid om voorinstelligen op te slaan en weer te laden. Klik daarvoor op
de optiesknop, rechts naast de vervolgkeuzelijst Voorinstelling. Kies de
optie Voorinstelling opslaan voor een correctie die je vaker zult gebrui-
ken en voor correcties die elke keer opnieuw exact hetzelfde moeten zijn.
Met de optie Voorinstelling laden pas je diezelfde toepassing dan later op
een andere afbeelding toe. Als je tijdens het maken van een serie opna-
men onder dezelfde lichtomstandigheden bijvoorbeeld een verkeerde
camera-instelling hebt gebruikt, zul je waarschijnlijk alle foto's in die
serie op dezelfde manier moeten corrigeren. Voer een keer de correctie
uit, sla die op en pas haar dan met de opdracht Voorinstelling laden toe
op de andere afbeeldingen.

Voor het corrigeren van een specifiek gedeelte van een afbeelding houd
je de muisknop ingedrukt terwijl je de muisaanwijzer in het afbeeldings-
venster beweegt. De muisaanwijzer krijgt dan de vorm van een pipetge-
reedschap. Op de curve geeft een cirkel, zoals je ziet in het midden van
de curve in figuur 5.13, aan waar die pixels in het toonbereikvallen. Klik
terwijl je de Command-/Ctrl-toets ingedrukt houdt in de afbeelding.

Figuur 5.13: Pas de curve direct zichtbaar in de afbeelding aan

Bij Curven kun je de curve aanpassen door direct in de afbeelding
te klikken en te slepen. Activeer deze aanpassingsoptie door in het
dialoogvenster Curven op de knop links onder het raster te klikken.
Werk je in het deelvenster Aanpassingen, dan klik je op de knop links
boven het raster (zie figuur 5.13). Klik na het activeren van deze optie
in het afbeeldingsvenster op een gebied dat je wilt aanpassen en sleep
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omhoog om lichter te maken of
omlaag om donkerder te maken.
De aanpassing wordt toegepast
op de hele afbeelding of selectie,
dus niet alleen in het gebied
waar je klikte. (ln hoofdstuk 8
lees je meer over het deelvenster
Aanpassingen)

In een curve met meerdere anker-
punten, heeft het actieve anker-
punt de vorm van een gevuld
vierkantje en elk niet-geselec-
teerd ankerpunt de vorm van een
leeg vierkantje. Gebruik voor het
nauwkeurig verplaatsen van het
actieve ankerpunt de pijltoetsen
op het toetsenbord of vul in het
invoervak Invoer de waarde voor
het beginpunt van het ankerpunt
in en in het invoervak Uitvoer de
waarde voor het eindpunt.

Klik terwijl je de Option-/Alt-toets Figuur b.14: Je kunt kiezen voor meer raster_
ingedrukt houdt in het rasterge- lijñen: handig bij hettekenen van een curve
bied om te wisselen tussen een
raster van vier bij vier en een raster van tien bij tien. Je kunt ook het
tekengereedschap activeren (zie figuur 5.14) en daarmee met de hand je
eigen curve tekenen. Tijdens het handmatig tekenen is de knop vloeiend
beschikbaar waarmee de overgangen tussen de toonaanpassingen niet
al te abrupt worden.

Noq meer iniloed uitoefenen
In het menu Afbeelding o Aanpassingen van photoshop kom je nog een
paar krachtige functies tegen voor het wijzigen van de tonaliteit van je
afbeeldingen. Met de aanpassing Schaduw/hooglicht isoleer en wijzig
je een bereik aan donkere of lichte pixels. Je bepaalt hoe algemeen of
specifiek de wijziging wordt doorgevoerd door op te geven welk bereik
aan toonwaarden als licht of als donker moet worden beschouwd. Met
de functie Belichting wijzig je de algemene tonaliteit van een afbeelding,
alsof je de foto met een andere camera-instelling genomen zou hebben.
En vergeet niet met de gereedschappen Tegenhouden en Doordrukken
plaatselijke correcties uit te voeren!

Het maken van aanpassingen met het dialoogvenster Schaduwen/
hooglichten is niet hetzelfde als het werken met Raw-afbeeldingen in de
plug-in Camera Raw (zie hoofdstuk 7). Camera Raw werkt met onver-
werkte beeldgegevens, het zogeheten digitaal negatief.Bit de photoshop-
opdrachten van het submenu Aanpassingen werk je met beeldgegevens
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die al zijn bewerkt door de camera, Photoshop of door beide. Bij het wer-
ken met onbewerkte gegevens in Camera Raw heb je volledig de controle
over de belichting, de schaduwen, de hooglichten en veel meer.

De Schaduwen/hooglichten-aanpassingen zijn niet beschikbaar als een

aanpassingslaag. Wiizigingen die je met deze functie maakt, vormen een
permanent onderdeel van je afbeelding.

Schaduøen /hoogli chten gebrui ken
De aanpassing Schaduwen/hooglichten is ontworpen om twee typische
foto's te redden die je vast wel kent (en waarschijnlijk ook wel hebt
gemaakt): een perfect belichte achtergrond terwijì het onderwerp op de
voorgrond in een afschuwelijke schaduw staat. Of net zo erg: de achter-
grond ziet er fantastisch uit, maar door een te sterk flitslicht is de voor-
grond overbelicht. In ñguur 5.15 zie je de twee voorbeelden. Deze functie
helpt je de afbeelding weer in balans te krijgen door de schaduwen en
hooglichten onafhankelijk van de rest van de afbeelding in te stellen.

Figuur 5.15: Bij deze veelvoorkomende problemen levert de functie Schaduwen/hooglichten goed werk

De standaardinstellingen in Schaduwen/hooglichten zijn bedoeld voor
het corrigeren van een van achteren belicht onderwerp, zoals je ziet aan

de linker afbeelding in figuur 5.15. Beperk de wijzigingen aan de schadu-
wen en sleep de schuifregelaar Hooglichten een beetje naar rechts als
door het gebruik van een flitser in de voorgrond details ontbreken, zoals
bij de bovenste hond in figuur 5.15. In figuur 5.16 zie je dat het dialoog-
venster Schaduwen/hooglichten nog veel meer mogelijkheden biedt voor
het oplossen van problemen aan beide uiteinden van het toonbereik als
je een vinkje zet in het selectievakje Meer opties tonen'

In het dialoogvenster Schaduwen/hooglichten maakt de schuifregelaar
Schaduwen donkere delen in de afbeelding lichter en de schuifregelaar
Hooglichten lichte delen donkerder. Over het algemeen gebruik je maar
een van de schuifregelaars om een probleem in de afbeelding op te lossen.
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Figuur 5.16: Soms hebben afbeeldingen hulp n0dig voor de schaduwen en de hooglichten

Toch kun je ze ook allebei gebruiken, bijvoorbeeld als je in {oto de schadu-
wen lichter wilt maken en daarnaast de hooglichten wat wilt dempen.

Het dialoogvenster Schaduwen/hoogìichten laat een indrukwekkende
hoeveelheid regelaars zien, zodra je het selectievakje Meer opties tonen
hebt gemarkeerd. Geen angst! Het is eigenlijk vrij eenvoudig:

y' Hoeveel. Deze schuifregelaar bepaalt hoeveel correctie wordt toe-
gepast voor zowel de schaduwen als de hooglichten. Dat is de kern
van de zaak voor de aanpassing Schaduwen/hooglichten. Bij een
van achteren belicht onderwerp werk je vooral met de schuifrege-
laar Schaduwen en gebruik je de schuifregelaar Hooglichten niet.
Bij een overbelicht onderwerp stel je de schuifregelaar Schaduwen
waarschijnlijk in op 0 procent en werk je alleen met de schuifrege-
laar Hooglichten.

/ Toonbreedte. Met deze schuifregelaars specificeer je hoeveel van
het toonbereik van de afbeelding je als schaduwen of als hooglich-
ten wilt instellen. Bij een instelling van 100 procent werk je met het
volledige toonbereik van de afbeelding, wat niet echt de bedoeling
is bij de aanpassing Schaduwen/hooglichten en waarvoor je beter
Curven kunt gebruiken. Omdat de standaardinstelling van 50 pro-
cent meestal te hoog is, is het verstandig te beginnen met bijvoor-
beeld 20 procent.

z Straal. Met het aanpassen van de Straal-schuifregelaars vertel
je het dialoogvenster Schaduwen/hooglichten welke pixels in de
schaduwen of in de hooglichten vallen. Een te lage straalwaarde kan
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ertoe leiden dat een enkele zwarte pixel in het midden van een licht
gedeelte als schaduwgebied wordt gerekend' Een te hoge instelling
heeft de neiging de aanpassing op de hele afbeelding toe te passen'

Begin bij kleine afbeeldingen met een instelling van ongeveer tien
pixels en bij grote met een instelling van dertig pixels' Sleep na het
ãatputsen van de schuifregelaars Hoeveelheid en Toonbreedte de

schuifregelaar Straal heen en weer terwijl je kleinere delen schaduw
of hooglicht in de gaten houdt om er zeker van te zijn dat die gebie-

den in de aanpassing worden opgenomen.

y' Kleurcorrectie/Helderheid. De naam van deze schuifregelaar past

zich aan de kleurmodus van de afbeelding aan. Als je met een kleu-
renafbeelding werkt, zie je Kleurcorrectie en bij het werken met een

grijswaardenafbeelding verandert de naam in Helderheid. Gebruik
deze schuifregelaar pas nadat je de waarde bij de schuifregelaar
Hoeveel hebt ingesteld. In een kleurenafbeelding zie je de echte
kleuren van de pixels in de gebieden waar je de schaduwen lichter
maakt of de hooglichten donkerder. Gebruik deze schuifregelaar
om de verzadiging van die pixels te vergroten (naar rechts slepen)
of te verkleinen (naar links slepen). Vergeet niet dat Kleurcorrec-
tie alleen van toepassing is op de pixels die je identificeert met de

schuifregelaars Toonbreedte en straal. Kleurcorrectie heeft dan ook
geen enkel effect op de afbeelding wanneer je die schuifregelaars
allebei op 0 procent zet. De schuifregelaar Helderheid heeft bij een

afbeelding in grijswaarden effect op alle pixels in de afbeelding'
behalve de pixels die zuiver wit of zuiver zwarT ziin.

l/ Contrast middentonen. Gebruik deze schuifregelaar voor het ver-
groten of verkleinen van het contrast in de hele afbeelding. Net als

ni¡ ftet ttitLen op de curve in het dialoogvenster Curven pas je het
hele bereik van de afbeelding aan, inclusief de schaduwen en hoog-
lichten. Begin met de schuifregelaar Contrast middentonen en ga

vervolgens over op de individuele schaduwen en hooglichten als je

het uiterliik van de gehele afbeelding wilt verbeteren.

/ Zwafigrens/Witgrens. Deze waarden wil je meestal niet wijzigen'
Zowel in de donkerste als in de lichtste delen van een afbeelding
zitten nuances die leven in je afbeelding brengen. Als je de donkere
pixels die bijna zwart ziin zwatl" maakt of de pixels die biina wit zijn

wit maakt, verlies je veel detail in de schaduwen en hooglichten'
Wanneer wil je de schaduwen of hooglichten wel begrenzen? Als je

weinig waarde hecht aan de details in deze bereiken en meer con-

trast in de middentonen nodig hebt.

Achteraf de belichting uliizigen
In het menu Afbeelding ö Aanpassingen biedt Photoshop ook de functie
Belichting. Deze functie laat zien hoe de afbeelding er zou hebben uitge-
zien als je een andere belichtingsinstelling voor ie camera had gekozen'

Zie het maar als een overkoepelende aanpassing van de tonaliteit van de

hele afbeelding of een selectie ervan. Figuur 5.17 laat zien dat zelfs een

kleine aanpassing een groot effect op de afbeelding kan hebben.



t04 DEEL ll: Snelle verbeteringen voor digitale foto's

Figuur 5.17: Een kleine wijziging heeft grote gevolgen bij de aanpassing Belichting

Eerder in dit hoofdstuk las je dat het soms nodig is op slechts een klein
deel van je afbeelding een aanpassing toe te passen. De vensters in
figuur 5.17 zijn hiervan een goed voorbeeld. Om deze afbeelding zo goed
mogelijk te repareren, selecteerde ik de ramen, verbeterde ik hun belich-
ting, keerde ik de selectie om (zodat alles behalve de ramen is geselec-
teerd) en corrigeerde ik de kamer apart. In hoofdstuk 8 lees je alles over
het maken van selecties.

In het dialoogvenster Belichting kom je ook enkele schuifregelaars tegen.
De schuifregelaars verschuiven en Gammacorrectie zijn beãoeld vooi
hogebitsafbeeldingen (de speciale 32-bits afbeeldingen met een hoog
dynamisch bereik), waardoor je ze waarschijnlijk te gevoelig vindt om
handig te gebruiken.

De functie Belichting is nogal gespecialiseerd en daardoor lang niet zo
gebruikersvriendelijk of effectief als curven en schaduwen/hoòglichten.
Werk je met 32-bits afbeeldingen, probeer dan wat de mogelijkheden zijn,
misschien heb je er wat aan.

De belichtingsgereedschappen uan Photosho¡r
De belichtingsgereedschappen bieden een andere mogelijkheid om
in Photoshop met tonaliteit te werken. Deze twee gereedschappen die
met penselen werken, bieden je bij het aanbrengen van correcties in
de afbeelding een enorme controle op het uiterlijk van je afbeeldingen.
Maak donkerder met het gereedschap Doordrukken en gebruik hef
gereedschap Tegenhouden om delen lichter te maken. Kies in de optie_
balk een penseeltype en voer de correctie uit door het gereedschap in
je afbeelding te slepen. In hoofdstuk 14 lees je meer over het penseelge-
reedschap en het complexe deelvenster Penselen. In figuur 5.1g is met
het gereedschap Doordrukken een deel van het hek aan de rechterkant
donkerder gemaakt.

Het gereedschap Tegenhouden is fantastisch voor het beperken van
schaduwen in een afbeelding, zonder ze te verwijderen. Het is ook zeer
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tiguur 5.18: Het hek'schilderen' met het gereedschap Doordrukken

geschikt voor het verminderen van rimpels in gezichten en andere taken
waar je bepaalde delen in een afbeelding lichter wilt maken. In figuur 5.19

zie je het verschil tussen het origineel (links) en een werkkopie waarin ik
met het gereedschap Tegenhouden rimpels heb weggewerkt. Het karak-
teristieke in het gezicht blijft behouden doordat ik de rimpels heb ver-
minderd en niet helemaal heb weggehaald.Zo lijkt het niet alsof iemand
net van de plastisch chirurg komt.

IFìl[*'*|J1 |.a,f"m;;-e &n.in"e,EB lZ |øo-o"."u*n *.

Figuur 5.19: Verminder rimpels zonder ze te verwijderen met het gereedschap Tegenhouden

De standaardinstelling van 50 procent bij Belichting is veel te hoog voor
het meeste werk dat je verricht met de gereedschappen Tegenhouden en
Doordrukken. Verlaag op de optiebalk de waarde bij Belichting naar zo'n
l5 tot 20 procent. Stel Bereik in op Middentonen, tenzij je van plan bent
schaduwen te gaan verlichten of hooglichten donkerder te maken.
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Natuurliike kleuren

i,

ln dit hoofdstuk:
Rood, groen en ertussenin

Zeilen met de Photoshop-kleurcorrectievloot

Huidtinten verbeteren

I f rr"rno.riik (en in het begin en halverwege) is je afbeelding in Photo-
lYl shop niet meer dan een verzameling kleine gekleurde vierkantjes.

Elk vierkantje, oftewel elke pixel, heeft precies één kleur. Jij bepaalt welk
vierkantje welke kleur krijgt. Ik zeg het nog maar eens: in je Photoshop-
afbeelding bestaat geen auto, geen cirkel, geen boom en ook niet oom
Karel. De hele afbeelding is niet meer dan een flinke hoeveelheid kleine
gekleurde vierkantj es.

In dit hoofdstuk lees je hoe die gekleurde vierkantjes worden geformu-
leerd, hoe Photoshop met die formuleringen werkt en, het belangrijkste'
hoe je die gekleurde vierkantjes manipuleert. Aan het einde van het
hoofdstuk lees je over een van de grootste uitdagingen op het gebied van
kleuren in Photoshop: een levensechte huidskleur bereiken.

Wat is kleur in Photoshop?
Photoshop werkt met digitale afbeeldingen zoals
digitale foto's, met een scanner gedigitaliseerde
afbeeldingen en kunstwerken die je direct in
Photoshop maakt. HeI digitale zit hem in de
computercodes waarin de informatie van
de afbeelding wordt opgeslagen. Het aantal
pixels, de kleur van elke pixel en alle daaraan
gekoppelde informatie worden op je harde
schijf opgeslagen als een reeks nullen en enen.
Volgens Photoshop bestaat kleur dus uit enen
en nullen. Voor jou en mij is kleur natuurlijk veel
meer dan binaire code op een harde schijf. Het is
de foto, het kunstwerk, de boodschap. Het kunst-
werk is kleur en kleur is het kunstwerk, pixel voor
pixel.
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Kleurnodi, kleurnodellen en kleurdiepte
Photoshop heeft verschillende methoden om de kleur van elke pixeì in
je albeelding te registreren. Bij elke pixel in een afbeelding is alÍe kleur
opgeslagen in één kleurmodus, oftewel het kleurformaat voor het afbeeì-
dingsbestand. Tijdens het werken met je afbeelding kun je echter ook
specifieke kleuren definiëren in een hleurmodel, een soort formule of
recept waarmee je kleuren bereidt. Een afbeelding kan maar é.én kleur_
diepte hebben waarmee het aantal kleuren voor de afbeelding wordt
beperkt.

Voor we ons op de details van kleuren storten, moet je een van de
basisconcepten van kleur leren kennen: het kleurengammq. Hetkìeuren-
gamma is het bereik aan kleuren dat theoretisch gezien in een bepaalde
kleurmodus of in een bepaald kleurprofiel kan worden gereproduceerd.
Een breed gamma heeft dus meer kleuren tot zijn beschikking dan een
beperkt gamma. Vaak zijn deze extra kleuren heldere en sprankelende
kleuren, de kleuren die ìeven brengen in een afbeelding. De kleurmo-
dus RGB (rood/groen/blauw) biedt een breder kleurbereik dan CMyK
(cyaan/magenta/geel/zwart). Bekijk bijvoorbeeld de vergelijking in
figuur 6.1 maar eens. Onthoud dat een specifiek hleurprofret, datls de
werkruimte die je selecteert (zie hoofdstuk 4), ook invloed heeft op de
kleuren in een afbeelding.

I flowers-RC8.tif 33.3X ßCB/8)

Figuur6,l: Een breed kleurengamma (links) en dezelfde afbeelding meteen beperktgamma (rechts)

Welke kleurmodus kies je?

Gebruik de kleurmodus RGB als je afdrukken maakt op een inkjetprinter,
je foto's naar een lab stuurt om af te laten drukken of je afbeeldingen
op het web plaatst. Ondanks de CMYK-inkten die je in een inkjetprin-
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ter plaatst, verwacht de software van de printer RGB-kleurgegevens.
Gebruik CMYK wanneer je een afbeelding voorbereidt in een document
dat is bestemd voor commerciële offsetdruk. Kies de kleurmodus voor
de afbeelding in het menu Afbeelding o Modus. Dat was de eenvoudige
samenvatting. En dan volgen nu wat meer details, in de volgorde waarin
je de verschillende kleurmodi waarschijnlijk gebruikt:

,/ RGB. RGB is de kleurmodus voor digitale foto's, computerbeeld-
schermen, internet en inkjetprinters. Alle kleuren worden gere-
gistreerd als delen van de drie componentenkleuren rood, groen
en blauw. RGB-kleur wordt opgeslagen in de drie kleurkanalen die
verderop in dit hoofdstuk aan bod komen. RGB is een additieue
kleurmodus: hoe meer je toevoegt van elk component, hoe meer je
wit benadert.

,/ CMYK. CMYKwordt voor-
namelijk gebruikt voor com-
merciële olfsetdruk, maar
soms heb je deze kleurmo-
dus nodig voor een kleuren-
laserprinter of een geavan-
ceerde inkjetprinter met RIP
(ra s t er i ma ge pro ce s s or) . D at
is gespecialiseerde hard-
ware of software waardoor
je inkjetprinter doet alsof hij Figuur 6.2: Voo r grote oplagen gebruik je

een drukpers is. CMYK is de meestal CMYK-afbeeldingen
kleurmodus van tijdschrif-
ten, boeken en ander in massale oplage gedrukt materiaal, zoals het
voorbeeld in figuur 6.2. CMYK is een suöfrccfleue kleurmodus: hoe
minder je toevoegt van elke component, des te meer benader je wit.

/ Grijswaarden. Meestal bedoelen mensen een grijswaardenfoto als
ze het hebben over een zwart-witfoto. De afbeelding bevat zwart en
wit, maar daartussen ook een groot bereik aan verschillende soor-
ten grijs. Je kunt de modus Grijswaarden gebruiken voor webafbeel-
dingen oI voor afdrukken. Besef wel dat je waarschijnlijk niet tevre-
den zult zijn met het resultaat, tenzij je inkjetprinter ontworpen is
om het maken van grijswaardenafdrukken met zwarte en grijze of
Iichtzwarte inkten. Met maar een zwarte inkt bereik ie niet het hele
scala aan grijswaarden in de afbeelding. Met gewone kleureninkten
verschijnt er een kleurzweem op de afbeelding. Er is een oplossing
voor afbeeldingen in grijswaarden: naar een fotolab brengen en
daar laten afdrukken.

/ Geïndexeerde kleur. Deze modus maakt gebruik van een lijst
met maximaal 256 kleuren, ook wel een kleurentqbel geheten, en
is bedoeld voor het web. Aangezien alleen afbeeldingen in het
bestandsformaat GIF en PNG-8 zo'n beperkt aantal kleuren gebrui-
ken, sla je die afbeeldingen op in Geïndexeerde kleur. Dingen die
maar een paar kleuren nodig hebben, zoals knoppen op je webpa-
gina, maak je als GlF-bestand met de modus Geindexeerde kleur. Zo
blijven de bestanden klein en wordt de webpagina snel geladen'

t0g
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t/ Lab. Deze kleurmodus wordt ook wel l*ø*ó en CIELAB genoemd (en
uitgesproken zoals die plek waar onderzoeken worden gedaan of
gespeld als el-aa-bee). Deze kleurmodus gebruik je bij het maken
van speciale effecten en specifieke technieken in Photoshop. Dit is
niet een kleurmodus waarin je het eindresultaat opslaat. In een Lab-
afbeelding worden de volgende drie kanalen gebruikt:

o Lichtsterkte. Neemt de helderheid van elke pixel op.

o a. Neemt de kleur van elke pixel op een as met groene naar rode
tinten op.

. b. Neemt de kleurwaarde van elke pixel op een as met blauwe
naar gele tinten op.

Lab-afbeeldingen zijn niet geschikt voor afdrukken op een inkjet-
printer of om te plaatsen op een website. Misschien lees je ergens
een tip (niet in dít boek!) dat je RGB- en CMYK-afbeeldingen naar
Lab moet converteren voordat je een van de filters Verscherpen
toepast. Bah! Dat is helemaal niet nodig. Pas het filter Onscherp toe,
kies Bewerken c) Vervagen Onscherp en wijzig de overvloeimodus
van Normaal in Lichtsterkte. Met minder moeite en minder risico op
afname van de beeldkwaliteit heb je dan hetzellde resultaat.

/ Duotoon. De zeer gespecialiseerde kleurmodus Duotoon (inclusief
tritonen en quadtonen) gebruikt maar twee inkten (of drie of vier)
voor de afbeelding en wordt uitsluitend gebruikt voor commerciële
druk. Dit klinkt misschien goed voor een inkjetprinter, maar dat is
het niet. Bij duotoonafbeeldingen moeten vooraf gemengde inkten
in de persen worden gegoten en dat is iets wat bij je inkjetprinter
waarschijnlijk niet mogelijk is.

/ Multikanaal. De kleurmodus Multikanaal maakt net als de kleurmo-
dus Duotoon gebruik van speciale inkten en wordt daarmee alleen in
professionele drukkerijen gebruikt. Multikanaalafbeeldingen gebrui-
ken in bepaalde gebieden bepaalde inkten. Dit in tegenstelling tot
duotoon waar inkten over de hele pagina worden verspreid. Bij het
ontwerpen van een logo kan de modus Multikanaal van pas komen.

rz Bitmap. De kleurmodus Bit-
map is echt zwart-wit, zoals
je ziet in flguur 6.3. Elke pixel
is zwart of wit. Hoewel de
afbeelding geen grijze pixels
heeft, zorgt de plaatsing van
de witte en zwarte pixels
voor schaduw De modus
Bitmap is geschikt voor het
maken van afbeeldingen
voor sommige draadloz.e Figuur 6.3: Bitmapafbeeldingen bevatten alleen
apparatuur, voor gebruik op zwarte en w¡tte pixels; geen grijs. geen kleuren
het web en voor commerci-
ele afdrukken, maar dat was het dan ook wel.
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Door het schakelen tussen kleurmodi via Afbeelding ö Modus worden
soms kleurwaarden gecomprimeerd, waardoor de kwaliteit van je afbeel-
ding kan verminderen. Het is bijvoorbeeld niet verstandig van RGB (met
een relatief hoog aantal kleuren) te converteren naar CMYK (met een
beperkter kleurenbereik) en weer terug naar RGB. Eenmaal gecompri-
meerde kleuren zijn niet meer te herstellen door ze opnieuw te converte-
ren naar hun oorspronkelijke kleur met een breder kleurbereik.

ln
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ls een kleurmodel belanqrijk!
De afbeelding zelf heeft één
kleurmodus, maar tijdens het
definiëren van een kleur in Pho-
toshop mag je elk willekeurig
kleurmodel kiezen. Stel dat je van
plan bent met het gereedschap
Penseel wat artistieke elementen
aan je nieuwste project toe te
voegen. Omdat je met je inkjet-
printer gaat afdrukken, koos je bij
dit project voor de RGB-modus.
Kies in het deelvenster Kleur de
voorgrondkleur die je wilt: RGB, Figuur 6.4: Kies in het menu van het deelvenster
CMYK, Grijswaarden, Lab of zelfs Kleur je favoriete kleurmodel

HSB (hue/saturation/brightness,
oftewel kleurtoon/verzadiging/helderheid, strikt genomen geen kleur-
modus maar een kleurmodel). Het maakt niet uit hoe je het deelvenster
Kleur via het deelvenstermenu instelt, zoals je ziet in figuur 6.4. Als je
kleur toevoegt, gebruikt Photoshop de dichtstbijzijnde RGB-equivalent
(of CMYK-equivalent).

In figuur 6.4 zie je dat het deelvenstermenu Kleur niet beschikt over de
opties Duotoon en Multikanaal. Dat zijn namelijk alleen kleurmodi en
geen kleurmodellen. Er zijn nog wat andere zaken die je in de gaten moet
houden bij het werken met het deelvenster Kleur. Zo geeft de waarschu-
wingsdriehoek, die je in figuur 6.4 linksonder in het deelvenster ziet, aan
dat de geselecteerde kleur buiten het CMYK-kleurengamma valt. Als je
op de kleurstaal rechts van de waarschuwingsdriehoek klikt, kiest het
programma de meest nabijgelegen gelijkwaardige kleur. Alleen als je in
de CMYK-modus werkt natuurlijk. Aan het zwarte kader zie je dat in het
deelvenster momenteel de achtergrondkleur is geselecteerd. Als je de
voorgrondkleur wilt wijzigen, klik dan eerst op de voorgrondkleur.

(Aat is er zo belangrijl< aan kleurdiepte?
Kleurdiepte is het aantal verschillende beschikbare kleuren. Vergeet niet
dat een pixel altijd maar één kleur kan bevatten. Als je met 8-bits þleuren
werkt, wordt elke componentkleur met exact acht bits aan gegevens
opgeslagen in het computerbestand. (Aan het begin van dit hoofdstuk
had ik het over het digitale van Photoshop en de manier waarop pixels
op de harde schijf worden opgeslagen met enen en nullen) In een 8-bits
RGB-afbeelding wordt elke pixel met drie reeksen van acht tekens opge-

CMYK-kleuren
Lab-kleuren
Webkleuren

Kleur kop¡ëren als HTML

RCB-spectrum
r' Cl\,lYK-spectrum

Cr¡jswaarden
Huidige kleuren

Webbeve¡l¡9¡ng instellen

Sluiten
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slagen. Bij l6-bits kleuren wordt elke componentkleur met zestien tekens
opgeslagen. Het hogere getal betekent meer mogelijkheden om een kleur
op te slaan, wat betekent dat er meer kleurvariaties mogelijk zijn, maar
ook dat er meer bestanden zijn die ruimte op ie harde schijf innemen.

In de praktijk bekent dit dat l6-bits kleuren zorgen voor afbeeldingen die
er beter uitzien. Je afbeelding laat een soepeler kleurverloop zien zonder
abrupte overgangen van de ene op de andere kleur en zonder vlekkerige
schaduwen. In hoofdstuk 5 lees je hoe de kleurkwaliteit van je afbeelding
vermindert als vergelijkbare kleuren worden samengevoegd tot dezelfde
kleur, en er geen vloeiende kleurovergangen ziin. Veel kleurcorrecties
en tonaliteitsaanpassingen die de kleuren in een 8-bits afbeelding te veel
samenvoegen doen een 16-bits afbeelding geen kwaad. Kijk eens naar
figuur 6.5. Links zie je hoe een aanpassing van Niveaus het toonbereik
van een l6-bits afbeelding verbetert. Wordt dezelfde aanpassing uitge-
voerd op een S-bits versie van de afbeelding, dan zie je aan de gaten die
in het deelvenster Histogram verschijnen duidelijk dat er te veel kleuren
worden samengevoegd.

Figuur 6.5: Bij het verg elijken van d e deelvensters zie je dat in h et rechter deelvenste r

kleuren worden samengevoegd

Moet je dan altijd gebruikmaken van 16-bits kleuren? Nee. Je kunt een
l6-bits afbeelding niet op het web plaatsen en 16-bits kleuren worden
zelden voor CMYK-afbeeldingen gebruikt. Omdat het bestandsformaat
JPEG geen 16-bits afbeeldingen ondersteunt, zijn digitale foto's in JPEG-

formaat 8-bits. En bij de meeste inkjetprinters zie je geen verbetering in
het eindresultaat, hoewel de printer er misschien wel veel langer over
doet omdat hij tweemaal zoveel beeldgegevens moeten verwerken.

Het is logisch om een afbeelding in l6-bits kleuren te verwerken als je

l6-bits opnamen maakt in TIFF of RAW. Bij een perfecte afbeelding is het
verstandig een kopie van het bestand naar S-bits kleuren te converteren
om er afdrukken van te maken. Kies hiervoor Afbeelding e¿ Modus Þ
8-bits/kanaal. Soms wil je een 8-bits afbeelding converteren naar 16-bits'
bijvoorbeeld om kleuren wat vloeiender in elkaar over te laten gaan bij
een omvangrijk kleurverloop.

Nog een laatste opmerking over kleurdiepte: Photoshop kan met 32-bits
afbeeldingen overweg. Deze gigantische bestanden worden HDR-

afbeeldingen genoemd. HDR is de afkorting van high dynamic range,
ofwel hoog dynamisch bereik. Deze bestanden bestaan meestal uit een
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oofdstuk 6: Natuurliike kleuren n3
samenstelling van verschillende belichtingstijden van dezelfde foto. In
Photoshop kun je in de functie Samenvoegen tot HDR werken met twee
of meer belichtingstijden (zie hoofdstuk l0). Waarschijnlijk zul je nooit
een HDR-afbeelding maken voor gebruik in een van de esoterische drie-
dimensionale videoprogramma's waar ze meestal in worden toegepast,
maar het kan van pas komen om verschillende belichtingstechnieken
van een moeilijke opname te combineren. Daarna converteer je dan via
het menu Afbeelding o Modus de afbeelding naar l6-bits of zelfs 8-bits
zodat je niet alleen een bestand krijgt met een acceptabele grootte maar
ook meer Photoshop-toepassingen beschikbaar worden.

Kleur in ie albeeldinq opnemen
In het deelvenster Kanalen worden alle kleurgegevens van een afbeel-
ding opgeslagen. Tijdens het werken met RGB- of CMyK-afbeeldingen
bevat elk kleurkanaal informatie over een van de componentkleuren
rood, groen en blauw of cyaan, magenta, geel en zwart. Elk kanaal is een
grijswaardenversie van de gehele afbeelding, waarbij grijstinten van
wit tot zwart aangeven waar de kleur van het kanaal in de afbeelding
verschijnt en hoe sterk. Hoe lichter de pixel in een kanaal van een RGB-
afbeelding, hoe meer er van die kleur aanwezig is. Bij een CMyK-afbeel-
ding is het licht en donker in een kanaal omgekeerd en worden delen met
meer kleur donkerder weergegeven.

Kleuraanpassingen in Photosho¡t
Op het gebied van kleur hebben sommige afbeeldingen wat hulp nodig.
Misschien was de camera-instelling verkeerd of heeft de foto een onge-
wenste tint, een zogeheten þleurzweem. Of misschien is de foto gewoon
saai en groezelig. Photoshop biedt een indrukwekkende hoeveelheid
opdrachten en gereedschappen waarmee je de kleuren in je afbeeldingen
er goed laat uitzien. De term kleurcorrectie wordt vaak gebruikt, maar
lang niet alle foto's hebben incorrecte kleuren. Sommige hebben erg
goede kleuren die geweldig kunnen worden. Daarom noem ik het ook
liever kleuruerbeteringdan kleurcorrectie. En bijna elke afbeelding heeft
baat bij wat verbetering van de kleur.

Hoe weet je dat de kleur goed is? Het belangrijkste gereedschap zit in
je hoofd. Letterlijk. Neem beslissingen op basis van wat je ogen zien.
Natuurlijk kan het geen kwaad in de deelvensters Info en Histogram te
controleren of de schaduwen zwart zijn en de hooglichten wit, maar pas
een afbeelding niet verder aan als zij er in jouw ogen goed uitziet en als
je tevreden bent met de kleur.

Dat kleine bommetje in de kantlijn is een beetje beangstigend, nietwaar?
Maar het valt wel op. Dit is geen waarschuwing van het type 'je computer
zal ontploffen', maar eerder een van het type 'je wilt geen tijd en moeite
verspillen'. Pas voor je met de kleuren begint eerst de tonaliteit van de
afbeelding aan. Volg eerste de stappen van hoofdstuk 5 en gebruik vervol-
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gens de technieken in dit hoofdstuk. Waarom? Als je eerst de perfecte tint
en verzadiging instelt en vervolgens toonwijzigingen doorvoert, is de kans
groot dat de kleuren alsnog veranderen. Bovendien bestaat er natuurlijk
de mogelijkheid dat een wijziging in de tonaliteit de kleuren perfect maakt!

De deelttensters lnfo en Hîstogram in de gaten
houden
Er zijn twee deelvensters die voor je bijhouden welke wijzigingen je aan-
bracht bij het werken met verschillende kleuraanpassingen. De deelven-
sters Info en Histogram zijn standaard te vinden in de rechterbovenhoek
van je beeldscherm. Via het menu Venster verberg je ze en maak je ze

weer zichtbaar. rWil je beide deelvensters gelijktijdig zien, sleep dan een
van beide uit de set door op de tab te klikken en het deelvenster weg te
slepen. Houd bij het verplaatsen van schuifregelaars en het opgeven van
waarden in de verschillende invoervelden de deelvensters Info en Histo-
gram in de gaten. Je herkent mogelijke problemen zodraze ontstaan.

Het deelvenster Histogram is handig voor het bijhouden van wijzigingen
in de verdeling van pixels in verschillende toonbereiken. In hoofdstuk 5

lees je hier meer over. Als een aanpassingsdialoogvenster is geopend,

toont het deelvenster Info 'voor-'en'na-'kleurwaarden. Overal waar je de
muisaanwijzer, die de vorm van een pipet heeft, plaatst, laat het deelven-
ster Info het resultaat van de aanpassing zien. De consequentie van je

bewerking zou je kunnen zeggen. Om over te schakelen naar het gereed-

schap Kleurenpipet kun je ook de Shift-toets ingedrukt houden. Je voegt
maximaal vier markeringen toe door met het kleurenpipet in de afbeel-
ding te klikken. In het deelvenster Info verschijnen de kleurwaarden
onder die markeringen en worden tijdens het maken van de wijzigingen
de'voor-' en'na-'waarden getoond (zie figuur 6.6).

ß1.ñil..p6fiótert d.ñ.
Gebrulklhifl, Opt.nCdwr¡¡6

Figuur 6.6: Het deelvenster lnfo volgt elke markering in de afbeelding



Wat ondersteunt een steunkleur?
Steunkleuren in je afbeeldingen worden
afgedrukt met vooraf gemengde inkten
in precies die kleur. Dit gebeurt natuurlijk
professioneel en niet op een huis-tuin-
en-keukeninkjetprinter. Bij de voorberei-
ding wordt de steunkleur aan een apart
steunkleurkanaal toegewezen waarin
wordt aangegeven waar en hoe de inkt
moet worden gedrukt. Met de kanalen
in je afbeelding worden uiteindelilk de
printplaten gemaakt die inkt opnemen en
op papier zetten. Aangezien steunkleur-
kanalen met CMYK-afbeeldingen worden
gebruikt, betekent donker méér. Teken
rechtstreeks in hetsteunkleurkanaal met
zwart als de steunkleur een sterkte van
100 procent moet hebben. Gebruik licht-
grijs in de gebieden waar je slechts een
lichte tint van de steunkleur nodig hebt.
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Selecteer voor het maken van een steun-
kleurkanaal de opdracht Nieuw steun-
kleurkanaal in het menu van het deelven-
ster Kanalen. Klik in het dialoogvenster
Nieuw steunkleurkanaal op de kleurstaal
zodat de kleurenbibliotheken verschij-
nen. Klik op de knop Kleurenbibliothe-
ken als le de gewone Kleurkiezer te zien
krijgt. Selecteer het toepasselijke boek
met kleuren (zie de figuur) voor je prolect
en selecteer dan je kleur. Accepteer de
kleur door in het dialooqvenster Nieuw
kleurkanaal op 0K te klikken, laat de
naam van de steunkleur ongewijzigd en
klik op 0K. Je kunt het nieuwe kleurka-
naal nu gebruiken.

Bij het opslaan van afbeeldingen met
steunkleuren heb je de keuze uit het
bestandsformaat PSD (als de afbeel-
ding in een lnDesign-document wordt
geplaatst), PDF, TIFF en DCS 2.0. Vraag
aan de drukker welk bestandsformaat hij
wil hebben.
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Hoofdstuk 6: Natuurlijke kleuren

0pdrachten tloor kleuraan¡tassingen kiezen
Via het menu Afbeelding o Aanpassingen biedt Photoshop meer dan tien
verschillende opdrachten voor het verbeteren van het uiterlijk van je
afbeeldingen, zoals je ziet in figuur 6.7. Sommige zijn zeer specialistisch
en andere weer erg veelzijdig. Maar ze zijn allemaal de moeite waard om
te leren kennen zodat je de juiste functie kiest voor het probleem dat je
vanaf het beeldscherm aanstaart. De meeste, maar niet alle opdrachten
die ik hier bespreek kunnen als een aanpassingslaag aan je afbeeldingen

n5
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worden toegevoegd, wat
extra flexibiliteit biedt. In
hoofdstuk S lees je alles
over aanpassingslagen.

Automatísche tinten/
Autocontrast/
Automatische Ícleuren

Met de drie'automatische'
aanpassingen in het menu
Afbeelding verhelp je met
één klik veel problemen in
de afbeelding. De krachtig-
ste van de drie is Automa-

a.en !!!@ !i!9 :4!!!!Il Filter Analyse 3D weelg4yg y9!l!!

Automatis(he tinten
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Heiderheid/confâil...
Niveaus,,.
Curyen,.,

Af beeld¡n95groolte...
Canv¡9groolte,.,
Afbeelding roteren

Modus
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Allê menuopdr¡chten tonen
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Kleur veruången.,,
Egâliseren

Negatief XI
Waården beperken...
Ðrempel...
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Schaduwen/hoo9lichten...
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tische kleuren. Dit is waar- Figuur 6.7: ln het menu Af beelding ¿> Aanpassingen
schijnlijk de eenvoudigste wordt de flexibiliteit van Photoshop pas echt duidelijk
manier om zowel de kleur
als de tonaliteif (de donkerte van schaduwen en helderheid van hoog-
lichten) te verbeteren . Zodra je de opdracht selecteert, zoekt Photoshop
automatisch de donkerste en lichtste pixels in de afbeelding. Vervolgens
worden de overige pixels verspreid over de kanalen. In hoofdstuk 5lees
je meer over Automatische kleuren en de daarmee samenhangende
opdrachten Autocontrast en Automatische tinten.

Helderheíd/contrast

Met de aanpassing Helderheid/contrast wijzig je niet de kleuren van een
afbeelding, maar de tonaliteit. Het algemene beeld van je foto zalver-
beteren met deze aanpassing Helderheid/contrast, maar vertrouw deze
niet als het gaat om het aanpassen van de kleuren in je foto.

Nitteaus

Bij het aanpassen van de niveaus, wat in hoofdstuk 5 uitgebreid aan bod
komt, pas je met drie schuifregelaars afzonderlijk de schaduwen, hoog-
lichten en de algemene tonaliteit van je afbeelding aan. Over het alge-
meen regel je hiermee de helderheid en donkerte van je afbeelding door
wijzigingen aan te brengen in het RGB-kanaal of CMYK-kanaal, maar je
kunt er ook kleurcorrectie mee uitvoeren door de afzonderlijke kleurka-
nalen aan te passen.

Curtun

In hoofdstuk 5 wordt ook de opdracht Curven uitgebreid besproken. Bij
kleurcorrectie werk je (in tegenstelling tot bij toonaanpassingen) met elk
kanaal apart, waarbij je ze om de beurt in de vervolgkeuzelijst boven in
het dialoogvenster selecteert (zie figuur 6.8).

Elk kanaal apart instellen kan effectief zijn, maar is tegelijkertijd een tijd-
rovende klus. Omdat een aanpassing in het ene kanaal effect heeft op een
ander kanaal, moet je steeds tussen kanalen heen en weer schakelen.
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Figuur 6.8: Pas kleuren in je afbeeldingen aan door in het dialoogvenster
Curven elk kanaal apart te corrigeren

Toch is Curven, ondanks de onhandige toepassing ervan, een krachtige
functie voor het uitvoeren van kleurcorrecties.

=-"ö

In figuur 6.8 zie je boven in het dialoogvenster Curven de vervolgkeu-
zelijst Voorinstelling. Daarin vind je kant-en-klare aanpassingsmoge-
lijkheden die je een goed uitgangspunt bieden, als ze het probleem niet
al direct oplossen. Naast de voorinstellingen voor kleurcorrectie als
Donkerder, Lichter, Contrast verhogen en Sterk contrast, vind je hier ook
speciale effecten als Gekruist ontwikkelen (negatieven ontwikkelen in de
verkeerde chemicaliën - met opzet) en Kleurennegatief (wat helaas niet
de oranje kleur uit een gescand negatief verwijdert, maar de afbeelding
er als een gescand negatief laat uitzien).

Belichtîng

De in hoofdstuk 5 besproken toonaanpassing Belichting simuleert een
aanpassing van de belichtingsinstellingen van de camera bij het maken
van een foto.

Letlendigheid

Met de nieuwe aanpassing Levendigheid pas je zowel de levendigheid
(de verzadiging van bijna neutrale kleuren) als de verzadiging (de ver-
zadiging van alle kleuren in de afbeelding) aan. Sleep de schuifregelaar
Levendigheid naar rechts om vrijwel neutrale kleuren verzadigd te
maken. Of sleep de schuifregelaar Levendigheid naar links om die kleu-
ren nog neutraler te maken en sleep vervolgens de schuifregelaar Ver-
zadiging naar rechts om de lichtere kleuren in de afbeelding er meer te
laten uitspringen.

Kl e urto o n / tl e rzad igi n g

De krachtige functie Kleurtoon/verzadiging wordt vaak over het hoofd
gezien en zelden optimaal gebruikt. Met de drie schuifregelaars in het
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dialoogvenster laat je een kleurzweem verdwijnen door de kleurtoon aan
te passen, maakje kleuren rijker en sprankelender door de verzadiging
te verhogen en verbeter je de tonaliteit door de helderheid aan te passen.

Start met de schuifregelaar Helderheid als je iets wilt aanpassen wat erg
donker is. Zo zijn de wijzigingen die je daarna aanbrengt met Kleurtoon
en Verzadiging nog zichtbaar. Je kunt de functie Kleurtoon/verzadiging
ook toepassen op een specifiek bereik aan kleuren dat je in de vervolg-
keuzelijst boven de schuifregelaars selecteert.

Kies in de vervolgkeuzelijst bovenin of je de aanpassing op de hele
afbeelding wilt toepassen of alleen op een deel van de kleuren. Zodra je

een kleur hebt geselecteerd, worden de pipetjes actief waarmee je kleu-
ren toevoegt aan het kleurenbereik dat je aanpast. Ook verschiinen er
tussen de balken met verloop, onder in het deelvenster, schuifregelaars
die een andere mogelijkheid bieden om het kleurbereik te regelen.

Nieuw in Photoshop CS4 en zichtbaar in figuur 6.9 is het deelvenster
Aanpassingen. Gebruik dit om aanpassingslagen toe te voegen aan de
afbeeldingen. (ln hoofdstuk 8 komt dit deelvenster uitgebreid aan bod')
Het deelvenster biedt dezelfde opties als het dialoogvenster Afbeelding
ö Aanpassingen o Kleurtoon/verzadiging, maar het selectievakje Voor-
vertoning is vervangen door het oogje dat je links onder in figuur 6.9 ziet
Klik op het oogje om de zichtbaarheid van de nieuwe aanpassingslaag
in en uit te schakelen. Feitelijk levert dit dezelfde voor-en-navergelijking
op als het selectievakje Voorvertoning. Gebruik het deelvenster Aanpas-
singen om aanpassingslagen toe te voegen voor Helderheid/contrast,
Niveaus, Curven, Belichting, Levendigheid, Kleurbalans, Zwart-wit, Foto-

CewoonwateronderEenBrug,tif @ 8,33% (R.

fi lter, Kanaalmixer, Omkeren,
Waarden beperken, Drempel,
Verloop toewijzen en Selec-
tieve kleur, naast natuurlijk
Kleurtoon/verzadi ging.

Figuur 6.91 Met Kleurtoon/verzadiging los

je drie problemen tegelijk op
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Kleurbalans
De opdracht Kleurbalans (zie figuur 6.10) biedt drie schuifregelaars
waarmee je de balans tussen tegenovergestelde kleuren instelt. Sleep bij
een afbeelding die te blauw is de derde schuifregelaar van Blauw richting
Geel. Zo leer je tegelijkertijd welke kleuren eìkaars tegenovergestelde zijn!

Met de keuzerondjes onder aan het dialoogvenster Kleurbalans stel je de
hooglichten, middentonen en schaduwen individueel in. Om de helder-
heid van de individuele pixels te behouden, is het in bijna alle gevallen
verstandig het selectievakje Lichtsterkte behouden gemarkeerd te laten.

Gebruik Kleurbalans ook om een afbeelding een vreemd uiterlijk te
geven of om een door een afdrukapparaat veroorzaakte kleurzweem te
compenseren.

õìôo 10096 1, RGB/,.. 10016 1,..

Figuur 6.10: Met de opdracht Kleurbalans breng je tegenovergestelde kleuren in balans

Zutart-øit
Met de aanpassingsopdracht Zwart-wit maak je fantastische grijswaar-
denkopieën van je afbeeldingen. Deze opdracht biedt zelfs meer moge-
lijkheden dan het gebruik van Kanaalmixer met de optie Monochroom
ingeschakeld. In figuur 6.ll zie je dat je voor elke afzonderlijke kleur kunt
bepalen in welke mate deze bijdraagt aan de grijswaardenafbeelding.
In dit voorbeeld zijn de bovenste drie schuifregelaars de belangrijkste,
omdat de oorspronkelijke foto voornamelijk uit groene en bruine tinten
bestaat. Door het verlagen van de waarde bij Rode tinten en het verho-
gen van de waarde bij Gele tinten, maak je het bruin en groen in de foto
lichter en breng je meer contrast aan in de bruine tinten.
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tiguur 6.11: Gebruik de aanpassingsopdracht Zwart-wit om kleuren te mengen voor grijswaa rd en

Onder in het dialoogvenster zie je het selectievakje Kleur. Schakel deze
optie in om eenvoudig sepiaweergave of duotoonweergave van je afbeel-
ding te maken. Zorg da| je een Zwart-witaanpassingslaag gebruikt en
niet de menuopdracht als je de bestanden niet naar een afdrukcentrale
stuurt maar op je eigen inkjetprinter afdrukt. Misschien verschijnt er bij
het afdrukken op je inkjetprinter een ongewenste kleurzweem. Open in
dat geval opnieuw de aanpassingslaag en breng de kleuren weer in orde
met de schuif regelaars Kleurtoon/verzadiging.

Fotofilter

Eigenlijk is de functie Fotofilter van Photoshop geen filter maar een aan-
passing. Het woord filter in de naam verwijst naar de fotografische fllters
die je op een lens plaatst. Deze aanpassing is erg handig om de tempero-
tuurvan een afbeelding aan te passen, oftewel de warmte of juist koelte
van een beeld. Er kan een kleurprobleem optreden als je een opname
maakt onder onverwachte lichtomstandigheden, bijvoorbeeld als je
binnen opnamen maakt met een camera die is ingesteld op daglicht. Een
te blauwe opname werkt al snel te koel en een oranje opname komt te
warm over. Dit is een kwestie van perceptie, want technisch gezien is
blauw licht warmer dan geel of rood licht.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst van het dialoogvenster Fotofilter een fil-
ter of een kleur, of klik in het deelvenster Aanpassingen op de knop Foto-
filter. Zoals je ziet in figuur 6.12, kunnen zowel filters als aangepaste kleu-
ren een positief effect hebben op het neutraliseren van een kleurzweem.
Natuurlijk kun je met deze fllters ook een kleurzweem aan de afbeelding
toevoegen... Mocht je daar behoefte aan hebben.

voodnrellrne: [n"r"pd trlE æ
C_^*"*lRodetlnten: ¡ l-so ì% '

.-

TI
verzàdl9ln9

Gele t¡nt€n:

r lã'lx

r Þo 
-lx

C rleu.

@
Evooryenon¡ng



Hoofdstuk 6: Natuurliike kleuren l2l
10ø

Figuur 6.12: Neutraliseer een kleurzweem met een filter van de tegenovergestelde kleur

Kanaalmixer

Deze functie is ontworpen om een defect kanaal in een afbeelding te
repareren. Bij Kanaalmixer vervang je met schuifregelaars de intensiteit
van een kleurkanaal geheel of gedeeltelijk door de inhoud van een ander
kanaal. Kom je een afbeelding met een beschadigd kanaal, dan zal de
aanpassing die je met Kanaalmixer uitvoert in zekere mate succes heb-
ben. Sleep de schuifregelaar naar links om de waarde van het doelkanaal
te verlagen. Sleep daarna een van de andere schuifregelaars of beide
schuifregelaars naar rechts. Over het algemeen wil je een hoeveelheid
toevoegen (gecombineerd met de andere kanalen) die ongeveer even
groot is als wat je uit het doelkanaal hebt verwijderd.

Je keert de inhoud van een kanaal om door een schuifregelaar naar
links te slepen, voorbij nul (0). Door een of twee kanalen gedeeltelijk om
te keren, kun je met deze techniek fantastische (en ook heel vreemde)
effecten bereiken. Probeer het gewoon eens uit. Het selectievakje Mono-
chroom in het dialoogvenster Kanaalmixer biedt een alternatief voor het
grijswaardeneffect dat de functie Zwart-wit biedt.

Negatief
Deze opdracht is meer creatief dan correctief. De opdracht Negatief
(zonder dialoogvenster) keert eenvoudigweg de kleuren in de selectie
van je afbeelding om. Je kunt de opdracht Negatief gebruiken om de aan-
dacht op het onderwerp van de afbeelding te vestigen, maar vaak zul je
achteraf de kleuren nog moeten bijwerken. Je zult merken dat duidelijke
hooglichten, de zuiver witte gebieden die vaak worden gevormd door
reflecties, veranderen in afleidende zwarte vlekken.
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Waarden beperken
Het brede bereik aan kleuren van een afbeelding wordt met de opdracht
Waarden beperken samengevoegd tot slechts enkele kleuren, zoals je
ziet in figuur 6.13. Behalve zwarT en wit krijg je een beperkt aantal extra
kleuren, gebaseerd op de inhoud van het origineel. Jij geeft aan hoeveel
kleuren je wilt gebruiken en Photoshop geeft aan welke kleuren worden
gebruikt. Het minimumaantal kleuren is 2 (plus zwart en wit); het maxi-
mumaantal is 255, wat je vrijwel de originele afbeelding oplevert. Met de
opdracht Waarde beperken zorg je met weinig kleuren voor een aange-
name weergave van een foto.

Klik bij het experimenteren met deze opdracht eens in het invoervak
Niveaus en gebruik de pijltoetsen van je toetsenbord om het effect van
de verschillende aantallen kleuren te bekijken. Begin laag en kies lang-
zaam meer kleuren. Stop zodra je tevreden bent of ga verder en keer later
terug naar dat getal, de afbeelding ziet er dan weer precies zo uit als toen
je de eerste keer dat aantal koos.

ö

Figuur 6.13: Maak een speciaal effect door minder kleuren te gebruiken

Drempel

De opdracht Drempel zet elke pixel om naar zwart of wit (geen kleuren,
geen grijstinten). Je past de rand tussen zwart en wit in met een schuifre-
gelaar of door een waarde in het invoervak Drempelwaarde in te voeren.
Open voor een opvallend effect een kleurenafbeelding en selecteer de
achtergrond of het onderwerp en pas Drempel toe waardoor kleur en
zwart-wit worden gecombineerd.

Soms moet je bij het aanpassen van kleur in een afbeelding de donkerste
en lichtste pixels vinden, bijvoorbeeld als je in het dialoogvenster Cur-
ven met de kleurenpipet wilt gebruiken. Open het dialoogvenster Drem-
pel, sleep de schuifregelaar helemaal naar links en dan langzaam terug
naar rechts. De eerste zwarte plek die verschijnt is de donkerste in de
afbeelding. Klik terwijl je de Shift-toets ingedrukt houdt op die plek om
een meetpunt te plaatsen (dan kun je die locatie later terugvinden). Sleep
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de schuilregelaar helemaal naar rechts en dan langzaam weer naar links
om de lichtste pixels te vinden. Plaats de kleurenpipetten en klik
op Annuleren.

Uerloo¡t toeØijzen

Met de functie Verloop maak je een afbeelding opnieuw, maar dan met
een kleurverloop erin. Daardoor is ook deze functie eerder creatief dan
correctief. Stel de uiterst linkse kleurstop (het ankerpunt voor een ver-
loopkleur) in het verloop in op de schaduwen, de meest rechtse op de
hooglichten en de kleurstops die ertussen liggen op de rest van het toon-
bereik. In frguur 6.14 zie je links in de bovenste foto hoe een kleurverloop
met twee kleuren minder details laat zien in vergelijking met het kleur-
verloop met vier kleuren van de onderste foto.

-n

Figuur 6.14: Meer kleuren in een kleurverloop betekent meer detail

Over het algemeen gebruik je donkere kleuren voor de kleurtoppen aan
de linkerkant en lichtere voor de rechterkant, hoewel je leuke effecten
krijgt als je de dingen door elkaar haalt. Een zwart-witverloop zorgt voor
een grijswaardenaf beelding.

Klik eenvoudigweg op het voorbeeld in het dialoogvenster Verloop
toewijzen om een kleurverloop te wijzigen, of klik in het deelvenster
Aanpassingen op de knop Verloop toewijzen. Klik om kleurstoppen toe
te voegen, sleep om kleurstoppen te verplaatsen en klik op de kleurstaal
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onderin om de kleur van de geselecteerde stop te wijzigen. In hoofdstuk
14 lees je alles over het maken van en werken met kleurverlopen.

Selectieue kleur
Hoewel deze functie is ontworpen om de grillen van drukpersen op te
vangen, kan deze andere fantastische dingen voor je doenl Het dialoog-
venster Selectieve kleur, dat je ziet in figuur 6.15, hee{t een vervolgkeuze-
lijst met de zes hoofdkleuren van Photoshop plus witte tinten, grijstinten
en zwarttinten. Selecteer een kleurbereik dat je wilt bewerken en sleep
vervolgens met de schuifregelaars. Je kunt eenvoudigweg aan een set
kleuren werken, dan overstappen op een andere en daar aanpassingen
maken, waarna je weer naar een andere serie kleuren gaat en dat alles
zonder tussendoor op OK te hoeven klikken. Zo kun je bijvoorbeeld de
rode tinten in de afbeelding aanpassen en de blauwe tinten laten zoals ze
zijn of je past de rode tinten aan en werkt dan zonder eerst het dialoog-
venster te verlaten gelijk ook de blauwtinten een beetje bij.

tiguur 6.15: Met het bijstellen van de neutrale kleuren pas je de afbeelding in zijn geheel aan

Markeer het keuzerondje Relatief als je een kleine aanpassing wilt
maken. Wil je omvangrijke wijzigingen uitvoeren, die de afbeelding dras-
tisch veranderen, markeer dan het keuzerondje Absoluut.

Sc h aduøen / h oogl i c h ten

In hoofdstuk 5 komt de aanpassing Schaduwen/hooglichten uitgebreid
aan bod als gereedschap voor tooncorrectie, de taak waar het voor is
ontworpen. Vergeet niet dat het dialoogvenster Schaduwen/hooglichten
ook de schuifregelaar Kleurcorrectie bevat. Hiermee verhoog of verlaag
je de verzadiging van de kleuren in die delen van je afbeelding waar je
eerst de schaduwen en hooglichten hebt bijgewerkt.

Uariaties

Variaties is een semiautomatische manier om aanpassingen uit te voeren
op de kleuren en het kleurbereik van de afbeelding. Later in dit hoofd-
stuk komt dit uitgebreid aan bod.
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llÅinder tterzadiging
De Photoshop-opdracht Minder verzadiging maakt een grijswaarden-
weergave van een kleurenafbeelding zonder daarbij de kleurmodus te
veranderen. Omdat er geen dialoogvenster is en geen aanpassingen
mogelijk zijn, biedt deze opdracht echter veel minder controle dan de
opdracht Zwart-wit.

Kleur afstemmen

Koester deze functie! Tijdens het toevoegen van oom Jan aan de familie-
foto (hij werd niet vervroegd vrijgelaten) zie je dat de belichting volledig
anders is en hij niet bepaald onopvallend in de menigte verdwijnt. Of je
komt terug van een omvangrijke fotosessie en merkt dat je de camera
niet juist had ingesteld en alle foto's een lelijke kleurzweem hebben.

De functie Kleur afstemmen stelt je in staat een afbeelding aan de hand
van een andere aan te passen. Je kunt zelfs een selectie uit de afbeelding
gebruiken als basis voor de wijziging. Vergeet niet dat je de beste resul-
taten bereikt met afbeeldingen die al enigszins gelijk zijn aan elkaar. Je
kunt ook één foto opknappen en die gebruiken als voorbeeld voor het
verbeteren van de andere opnamen. Net als bij de meeste aanpassingen
van afbeeldingen kun je een wijziging opnemen in een handeling en met
de opdracht Batch die aanpassing vervolgens op een reeks afbeeldingen
toepassen. ln hoofdstuk 16 lees je meer over handelingen. In figuur 6.16
zie je een voorbeeld van het dialoogvenster Kleur afstemmen.
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Figuur 6.16: Het kleine venster rechtsboven toont de oorspronkelijke kleuren van de doelafbeelding
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Aangezien de functie Kleur afstemmen zo krachtig is, kan het geen kwaad
het dialoogvenster wat nauwkeuriger te kijken:

/ Selectie negeren bij aanbrengen van correctie. Markeer dit selec-
tievakje als je een actieve selectie in de doellaag of in de afbeelding
hebt en je de aanpassing op het volledige doel wilt toepassen. De
aanpassing wordt alleen op de selectie toegepast als dit selectie-
vakje niet is gemarkeerd. Je kunt ook selecties gebruiken om de
{unctie Kleur afstemmen op een deel van een afbeelding toe te pas-
sen, bijvoorbeeld op huidskleur, of om delen van de afbeelding ach-
tereenvolgend te bewerken.

/ Luminantie. Zodra in je afbeeldingsscherm de voorvertoning zicht-
baar is, maak je het doelgebied donkerder of helderder met deze
schuifregelaar.

/ Kleurintensiteit. Met deze schuifregelaar pas je de verzadiging aan.

t/ Vervagen. Verminder met deze schuifregelaar de intensiteit van de
aanpassing door deze te vervagen.

l/ Neutraliseren. Markeer dit selectievakje als er een kleurzweem is
ontstaan door de aanpassing. Misschien verdwijnt de kleurzweem.

/ Bronselectie gebruiken voor het berekenen van kleuren. Maak
een selectie in de afbeelding die als bron dient en gebruik de kleu-
ren in die selectie als de basis voor de kleurberekening.

/ Doelselectie gebruiken voor het berekenen van de aanpassing.
Maak eventueel nog een selectie in de doellaag of de doelafbeelding
zodat de voorziening Kleur afstemmen een voorbeeld heeft van de
pixels voor het berekenen van de aanpassing.

t/ Bron. Deze vervolgkeuzelijst laat alle geopende afbeeldingen zien
die als basis voor de aanpassing kunnen dienen. Er worden alleen
afbeeldingen met dezelfde kleurmodus en kleurdiepte getoond. Zie
bron maar als de afbeelding met de kleuren die je zoekt. De geselec-
teerde afbeelding of de actieve laag is hetgeen je aanpast.

/ Laag,. Geef bij een afbeelding met meerdere lagen aan welke laag of
welke uit lagen samengestelde kopie de bron is.

/ Statistieken laden/Statistieken opslaan. Klik op de knop Statistie-
ken laden als je wat vaart wilt maken in het bewerken van een serie
afbeeldingen. Klik op de knop Statistieken opslaan om diezelfde
bewerkingen op andere afbeeldingen uit te voeren.

In figuur 6.16 is in de doelafbeelding een gedeelte water geselecteerd en
is in de bronafbeelding een vergelijkbaar deel water geselecteerd. Nor-
maal gesproken is een selectie in een niet-actief venster niet zichtbaar,
maar voor de duidelijkheid is in deze figuur de selectie in de bronaf-
beelding zichtbaar gemaakt. Nadat de twee selecties zijn gemaakt, laat
ik de opdracht Kleur afstemmen de doelafbeelding aanpassen op basis
van het verschil in waterkleur tussen beide afbeeldingen. De selecties
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voorkomen een vertekening van de kleuraanpassing door de kleuren in
het zeil (bronafbeelding) en in de bomen (doelafbeelding). Door ook nog

eens de optie Selectie negeren bij aanbrengen van correctie in te schake-

len, zorg ik dat de hele doelafbeelding wordt aangepast en niet alleen de

delen binnen de selectie.

Kleur tlertlangen

De functie Kleur is een soort kruising tussen de opdracht Selecteren o
Kleurbereik (zie hoofdstuk 8) en de aanpassing Kleurtoon/verzadiging.
Deze functie is een fantastisch gereedschap voor het wisselen van de ene

kleur naar een andere. Het is echt geweldig in een productieomgeving
waar bijvoorbeeld een blouse in meerdere kleuren beschikbaar is. Maak
een opname met één kleur en stel de overige afbeeldingen samen met
Kleur vervangen.

Het dialoogvenster Kleur vervangen, dat je ziet in figuur 6.17, bestaat uit
twee onderdelen: Selectie en Vervanging. Klik met de linker pipet in de

voorvertoning of in het afbeeldingsscherm en versleep de schuifregelaar
Tolerantie om de hoeveelheid toegestane variatie voor de beginselectie
in te stellen. Met de middelste pipet voeg je extra kleuren toe en met de

rechter pipet verwijder je delen uit de selectie. selecteer alleen variaties
van één kleur. Maak tot slot je nieuwe uiterlijk door in het onderdeel
Vervangen van het dialoogvenster de schuifregelaars Kleurtoon, Yerza-
diging en Lichtsterkte te verschuiven.
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tiguur 6.17: Maak een selectie en verander de kleurtoon, verzadiging en lichtsterkte

Gebruik de linker pipet in combinatie met de Shift-toets om toe te voegen

en met de toets Option (Mac)/Alt (Windows) om te verwijderen, dan hoef
je niet steeds van pipet te wisselen. Je kunt in een gebied ook alle aanwe-
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zige kleuren selecteren door met ingedrukte Shift-toets te slepen. Laat de
shift-toets los en klik een keer om opnieuw te beginnen als je per ongeluk
ongewenste kleuren hebt geselecteerd.

Een nieuwe optie in Photoshop cS4 is het selectievakje Gelokaliseerde
kleurclusters in het dialoogvenster Kleur vervangen (linksboven in
figuur 6.17). Is deze optie ingeschakeld, dan beschouwt Kleur vervan-
gen elk kleurbereik dat je aan de selectie toevoegt als een afzonderlijk
geheel. Zo heb je een veel betere technische controle over de geselec_
teerde kleuren. Maar voor de meeste toepassingen van Kleur rrervangen
is de optie minder geschikt, omdat je daarbij juist een gelijkmatige en
volledige transformatie van alle geselecteerde kleuren wilt krijgãn.

Egaliseren

Als je de opdracht Egaliseren kiest, zoekt photoshop de donkerste pixel
in de afbeelding en registreert die aìs zwart en zoekt het de lichtsté pixel
om die als wit te registeren. Atle overige pixels worden daartussen ver-
deeld. Vergeet de opdracht Egaliseren en gebruik in plaats daarvan de
opdracht Automatische kleuren.

hUerken met Uariatîes
De functie Variaties vind je in het menu Afbeelding ô Aanpassingen. Het
is een halfautomatische methode voor het maken van kleur- en toonaan-
passingen in je afbeeldingen. open de afbeelding, open Variaties en klik
dan op de versie die er het beste uitziet (zie figuur 6.lg).
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Figuur 6.18: Zoek al klikkend in Variaties naar de perfecte foto
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Bij het gebruik van de functie Variaties vraag je je voortdurend af welke
versie er het beste uitziet, net als bij het kopen van een nieuwe bril. De

variatie waar je op klikt verplaatst zich naar de positie Huidig beeld,
waarna automatisch een nieuwe serie variaties wordt gegenereerd. In
sommige mogelijkheden in figuur 6.19 zie je blauwe gebieden. Dit zijn
gebieden waar kleuren zullen verdwijnen en overgaan in zwart in de
schaduwen of wit in de hooglichten, wat een verlies aan detail betekent
voor de afbeelding. Schakel deze mogelijkheid uit door het vinkje uit
het selectievakje Toon kleurverlies rechtsboven in het venster te ver-
wijderen. Je ziet dat je ook de schaduwen, middentonen en hooglichten
onafhankelijk van elkaar kunt aanpassen. Bovendien kun je tot op zekere
hoogte de hoeveelheid variatie van voorbeeld tot voorbeeld regelen.

Zet om te beginnen de schuifregelaar Fijn/Grof ergens in het midden en

maak een goed uitziende afbeelding door de schaduwen, middentonen,
hooglichten en verzadiging te corrigeren. Sleep dan de schuifregelaar
Fijn/Grof naar links naar de instelling Fijn en kies een perfecte afbeelding'

Handmatige correcties in indiuiduele kanalen
Soms vragen verschillende delen van een afbeelding om verschillende
correcties en aanpassingen.Zo kun je met de tekengereedschappen van
de gereedschapset verbeteringen in bepaalde delen van een kanaal'teke-
nen'. De afbeelding in figuur 6.19 heeft een duidelijk probleem, of eigenlijk
verschillende problemen. Om de foto nog enigszins te kunnen redden,
moet in elk geval de groene vlek linksonder verdwijnen. Maak dat gebied

kanaal voor kanaal donkerder met het gereedschap Doordrukken. Elk
kanaal vraagt daarbij om een andere aanpassing.

Figuur 6.19: Het probleem bevindt zich in elk kanaal in hetzelfde gebied, maar kan handmatìg wor-

den opgelost
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Links zie je in de miniatuur van elk kanaal duidelijk een licht gebied.
Rechts zie je dat na het gebruik van het gereedschap Doordrukken de
lichtere delen zijn verdwenen, net als de... Wat zou het zijn geweest? Mis-
schien moerasgas? Smurfensnot? Een UFO? Hoe dan ook, het is weg en
kranten zullen geen miljoenen meer willen betalen voor je foto.

Naast het gereedschap Doordrukken staan ook nog de gereedschappen
Tegenhouden, Vervagen, Verscherpen en Natte vinger tot je beschik-
king. Teken bijvoorbeeld met het gereedschap Penseel met zwart, wit of
grijs. Gebruik Niveaus of Curven in een individueel kanaal of zelfs op een
selectie in een of meer kanalen. wees bij het verfijnen van een afbeelding
niet bang om in een individueel kanaal te werken. De perfecte instelling
van dat ene kanaal draagt bij aan het gehele plaatje.

Kijk nog eens naar de twee deelvensters Kanalen in figuur 6.19. Aange-
zien Photoshop maar één deelvenster Kanalen heeft, zie je natuurlijk
direct dat deze flguur is samengesteld. Rechts in de figuur is het kanaal
Groen actief. Dat weet je omdat dat kanaal gemarkeerd is. Het is ook
het enige zichtbare kanaal, wat je weet door het p¡ctogram van een oog,
links in het deelvenster. In het afbeeldingsvenster zie je alleen de grijs-
waardenweergave van het kanaal Groen en zijn de andere kanalen niet
zichtbaar. Aan de linkerkant zie je dat alleen het kanaal Rood actief is,
maar dat álle kanalen zichtbaar zijn. Elke wijziging die je in de afbeelding
aanbrengt, heeft alleen betrekking op kanaal Rood. Wel kun je direct zien
wat het effect van die aanpassing op het uiterlijk van de hele afbeelding
is, omdat alle kanalen zichtbaar zijn.

Soms is het nuttig dat er maar één kanaal is, bijvoorbeeld als je voor het
hele kanaal het toonbereik wilt spreiden. Maar meestal wil je weten wat
er in de hele afbeelding gebeurt. Klik op het kanaal (of Shift+klik op twee
kanalen) waarin je wilt werken. Klik dan boven in de linker kolom naast
het samengestelde kanaal om alle kanalen zichtbaar te maken.

Ervoor zorgen dat huid er goed uitziet, is een van de lastigste en tegelij-
kertijd belangrijkste klussen in Photoshop. Mensen hebben allerlei kleu-
ren en tinten en elk mens heeft op verschillende delen van het lichaam
en in verschillende perioden van het jaar verschillende huidskleuren. Zo
zie je waarschijnlijk kleurverschil tussen de bovenkant en de onderkant
van je onderarm en waarschijnlijk is dat kleurverschil in de zomer gro-
ter dan in de winter. En dan zijn er natuurlijk nog uitzonderingen op de
regels. Het er goed laten uitzien van huidskleur is vaak een lastige uitda-
ging die de moeite meer dan waard is.

Een stuk huid in je afbeelding is meestal onderdeel van het onderwerp:
de persoon die je fotografeert. En zelfs als de persoon niet het onder-
werp van de foto is, trekt huid nog steeds de aandacht in een afbeelding.
Je kijkt bijna automatisch naar de mensen die op een foto staan. Is het
niet direct, dan wel na een tijdje.

De menselijke factor: formules uoor huidskleur
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onnatuurlijke variaties in huidskleur ziin vaak ook erg opvallend. Bedenk
maar eens hoe vaak je iemand er een beetje bleek uit vindt zien of juist

wat rood of gebruind, of verbrand of gewoon ziekjes. Zo'n oordeel baseer
je grotendeels op hoe de huid eruitziet.

In figuur 6.20 zieje een tabel met richtlijnen met waarden voor huid-
tinten, Onthoud dat dit niet meer dan richtlijnen zijn, want echte mensen

verschillen onderling enorm. Gebruik deze formules voor het aanpassen

van kleuren in je foto's en houd rekening met de persoon die je fotogra-
feerde en de belichting tijdens de opname.

Huidskleurformules

LichlKaukasisch DonkerKaukasisch Afrikaans Aziatisch

Hooglichten

M¡ddentonen

Schaduwen

Figuur 6.20: 0it zijn richtlijnen, geen absolute waarden I

De waarden zijn in CMYK gegeven, ook voor RGB-afbeeldingen. Open

het menu van het deelvenster Info, kies Deelvensteropties en stel de ver-
volgkeuzelijst Tweede kleurinfo in op CMYK. Vergeet niet dat je met het
gereedschap Kleurenpipet meetpunten in de afbeelding kunt plaatsen.

De waarde van deze meetpunten zie je het deelvenster Info. Klik op het
kleurenpipet links van elke kleurmodus en wijzig in het menu de weer-
gave in CMYK-kleur.

Beloof je dat je deze waarden alleen als referentie gebruikt? uiteindelijk
bepalen je eigen afbeeldingen wat de juiste aanpassingen zijn. Gebruik
deze getallen als uitgangspunt, maar vertrouw op je eigen ogen en beoor-
deel je werk terwijl je bezig bent.
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Raw: raar maar waar

ln dit hoofdstuk:
De voordelen van het bestandsformaat Raw

De mogelijkheden van Raw bekijken

De plug-in Camera Raw gebruiken

Ill"rniet zo lang geleden in mensenjaren' maar al vele generaties

I V t"tug in computerjaren, kostte het tienduizenden euro's om digi-
tale foto's in het bestandsformaat Raw te maken. Het mooie aan het
bestandsformaat Raw is dat je er onverwerkte afbeeldingsgegevens mee

opslaat, wat ongekende mogelijkheden biedt voor het eindresultaat.
Tegenwoordig kunnen zelfs camera's die een paar honderd euro kosten
opnamen ,in Raw'maken. Misschien besluit je na het lezen van dit hoofd-
siuk wel dat je zelf ook een camera met Raw-mogelijkheden nodig hebt,
mocht je er nog geen hebben.

In dit hoofdstuk lees je hoe Raw verschilt van de andere bestandsfor-
maten voor afbeeldingen en waarom dat verschil belangrijk kan zijn. Je

ontdekt of je alles hebt wat nodig is om Raw te gebruiken en of de plug-

in Camera Raw 5 van Photoshop CS4 in staat is de afbeeldingen van je

camera te verwerken. In de rest van het hoofdstuk lees ie over de camera
Raw-interface en ontdek je wat ie met al die opties kunt doen.

De rauule feiten ouer ßau,
Eigenlijk is het bestandsformaat Raw niet meer
dan onverwerkte beeldgegevens. Het lijkt wel
of elke camerafabrikant zijn eigen versie heeft.
Elk heeft zijn eigen bestandsextensie, zoals
.crw, .cr2 of .nef, en vaak hebben ze eigen
speciale functies die niet compatibel zijn met
andere versies. Bovendien vinden de fabrikan-
ten het leuk met hun eigen formaten te knutse-
len, zodat ze voortdurend veranderen. Aan de
basis van al deze verschillende formaten staat Raw
In de handleiding van je digitale camera lees je of je

camera afbeeldingsgegevens kan opslaan in een ander
formaat dan JPEG of TIFF. Als dat zo is, heb je hoogstwaar-
schijnlijk met een versie van Raw te maken.
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Gelukkig werkt Adobe regelmatig de plug-in Camera Raw voor photoshop
(zie figuur 7.1) bij en duurt het nooit lang voor de plug-in wordt aange-
past aan nieuw verschenen camera's. Plug-ins als Camera Raw en de
meeste Photoshop-filters breiden de mogelijkheden van het programma
uit. Zorg daarom dat je regelmatig je plug-ins actualiseert, zodat ook de
nieuwste tot je beschikking staan. Besef wel dat als je een nieuwe camera
koopt zodra hij op de markt komt, je misschien nog even moet wachten
tot er een nieuwe versie van Camera Raw is. Gebruik tot het zover is dan
de software die bij de camera werd geleverd.

Kijk eens naar de miniaturen links in het Camera Raw-venster in figuur
7.1. Selecteer je meerdere Raw-afbeeldingen in het dialoogvenster Ope-
nen van Photoshop (Bestand o Openen) of in Bridge, dan worden ze
allemaal tegelijkertijd geopend in camera Raw. Klik op de miniatuur van
de afbeelding die je wilt bewerken. Hebben alle geopende afbeeldingen
dezelfde aanpassing nodig, corrigeer er dan een en klik achtereenvol-
gens op de knoppen Alles selecteren en Synchroniseren, linksboven in
het venster.

tiguur 7.1: De indrukwekkende mogelijkheden van camera Raw komen in dit hoofdstuk uítgebreid
aan bod

Wat is er zo goed aan ßaur?
Camera's die opnamen maken met het bestandsformaat Raw slaan onbe-
werkte afbeeldingsgegevens op. Als een camera het bestandsformaat
TIFF of JPEG gebruikt, worden de afbeeldingsgegevens op verschillende
manieren bewerkt. En wat is er nu zo speciaal aan die onverwerkte gege_
vens van Raw? Ik gebruik een culinair voorbeeld, aangezien ik ervan uitga
dat je net zoveel van eten houdt als van het vergaren van kennis.
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Hoofdstuk 7: Raw: raar maar waar

Stel dat je diepvrieslasagne koopt en die in de oven opwarmt. Waar-
schijnlijk smaakt het goed en is je honger gestild. De kok die deze maal-
tijd bedacht en de goede mensen die het gerecht maakten, gebruikten
een bepaald recept waarbij de meeste mensen tevreden zullen zijn met
de smaak van het gerecht. Bij het opwarmen van de lasagne moet je

verschillende keuzes maken. Zo moet je bepalen hoe warm je het maakt,
waarbij je waarschijnlijk de instructies van de verpakking opvolgt. Je

kunt de lasagne eventueel op smaak brengen met wat zout en peper en
extra kruiden of als je wilt er zelfs wat pittige saus over gieten.

Wat níet mogelijk is bij die bevroren lasagne, is het zout of het vet uit
de zorgvuldig bereide lasagne verwijderen. Je kunt de olijfolie níet door
boter vervangen. Een teentie knoflook minder is ook níet mogelijk (als je

een leuk afspraakje hebt). Je hebt dus gewoon te accepteren wat de kok
heeft bedacht en wat de mensen in de fabriek hebben bereid. Natuurlijk
kun je een speciaal effect bereiken met een half flesje blauwe kleurstof,
maar je zult de diepvriesmaaltijd nooit in een culinair hoogstandje kun-
nen veranderen. Als je alleen maar honger hebt en je eisen zijn niet te
hoog, maak dat eenvoudigweg een JPEG-opname; de diepvriesmaaltiid
onder de digitale mogelijkheden.

Raw daarentegen is het culinaire hoogstandje. Raw is jouw bestandsfor-
maat als je jezelf als chef-kok beschouwt en kunst maakt uit vriiwel niets.
Duik direct in de grootste flexibiliteit en vermijd de beperkingen die ont-
staat door de verwerking vooraf. En je hoeft niet eens naar de markt voor
verse tomaten.

I,let RauJ otterken

Er is één groot verschil tussen het werken met Raw-afbeeldingen en met
JPEG-afbeeldingen: bij Raw-afbeeldingen breng je nooit veranderingen
aan in de afbeelding zelf. In plaats daarvan worden je aanpassingen
opgenomen in de metagegelens van de afbeelding (de niet-afbeeldings-
gegevens die bij de afbeeldingen zijn opgeslagen) of in een apart bestand
met informatie die Photoshop niet in de metagegevens kwijt kan. De oor-
spronkelijke afbeelding blijft onveranderd, omdat aanpassingen apart
worden opgenomen en niet in de afbeelding zelf. Zo kun je steeds weer
met dezelfde onbewerkte kwaliteitsgegevens aan de slag gaan.

Deze bestanden met aanvullende gegevens hebben dezelfde naam als
het afbeeldingsbestand, maar gebruiken de bestandsextensie .xmp. Zotg
dat dit bestand in dezelfde map staat als het afbeeldingsbestand waar
het bij hoort. De gegevens van het .xmp-bestand zouden namelijk niet
meer beschikbaar zijn bij het openen van het afbeeldingsbestand als
je het afbeeldingsbestand naar een andere map verplaatste zonder dit
bestand mee te nemen.

Tijdens het fotograferen in Raw mag ie alle camera-instellingen vergeten,
behalve het diafragma, ISO en uiteraard de focus. Al het andere kan met
de plug-in Camera Raw worden aangepast. Het kan geen kwaad om je

tijdens het fotograferen op de hooglichten te concentreren, aangezien
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Raw duidelijk meer aandacht besteedt aan hooglichten dan aan schadu-
wen. Zijn de hooglichten perfect, dan kun je een deel van het dynamisch
bereik van de afbeelding gebruiken om de schaduwen wat op te peppen.
Zo verminder je de ongewenste digitale ruis en voeg je aetail aan Aã-
afbeelding toe.

Naast de plug-in camera Raw van photoshop cs4 heb je natuurlijk ook
nog de beschikking over de bij je camera meegeleverde software. En
afhankelijk van het merk en type camera dat je gebruikt, heb je mis_
schien ook de beschikking over software als Aperture van Apple en
Adobe Lightroom. Welk pakket is het beste? Zoals altijd is ,bèite' 

een
relatief begrip. Zo is de software van Nikon goed met scherpte bij het
verwerken van .neËbestanden, maar ontbreken er tegelijkertijd wat
functies die camera Raw wel heeft. De Nikon-software is aan ie raden als
scherpte het belangrijkste is voor jou. Het is weliswaar niet mogelijk het
Raw-bestand met zowel de software van de camera als met camera Raw
te bewerken, maar je kunt de gegevens natuurlijk wel met een van beide
verwerken en de afbeelding vervolgens in photoshop verder verfijnen.

Het bestandsformaat DNG
Eind 2004 kondigde Adobe een nieuwe
open standaard voor Raw-foto's aan
{open standaard betekent dat iedereen
er gratis gebruik van kan maken). Het
bestandsformaat DNG (digitaal negatief)
volgtde algemene Raw-formulering,maar
biedt ook mogelijkheden voor groei. Het
doel is dat ,je de beelden die je gisteren
schoot ook over jaren nog kunt openen
en bewerken. Helaas hebben wijzigingen
in cameraspecifieke Raw-versies ervoor
gezorgd dat sommige foto's die met eer-
dere Raw-versies zijn gemaakt niet meer

kunnen worden geopend. En dat is maar
het topje van de ijsberg! Adobe belooft
ook in de toekomst oude versies van DNG
te blijven ondersteunen en biedt de soft-
ware Adobe Digital Negative Converter
(zie figuur) gratis aan. Het zou natuurlijk
mooi zijn als camerafabrikanten DNG als
het Raw-versie voor hun camera's over-
namen, maar dat zal nog moeten blijken.
Adobe adviseert overigens de oorspron-
kelijke Raw-bestanden te bewaren nadat
je ze naar DNG hebt geconverteerd, voor
het geval dat.
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Heb je alles utat nodig is?

I,let de plug-in Camera ßaut ujerÍcen

In het dialoogvenster Opslaan als van Photoshop heb je de keuze je
bestand op te slaan in het bestandsformaat Photoshop Raw. Photoshop
Raw is nÍet compatibel met de plug-in Camera Raw en biedt je ook niet
de voordelen die het fotograferen in het Raw-formaat biedt. Toch is dit
bestandsformaat nodig op het moment dat iemand het nodig vindt om
afbeeldingen vanuit Photoshop te willen plaatsen in bepaalde geavan-

ceerde grafische- en animatieprogramma's.

Voor het maken van opnamen in het formaat Raw heb je alleen een
camera nodig die in Raw schiet. Maar om die afbeeldingen in Photoshop
te bewerken heb je een camera en software nodig die de Raw-bestanden
kunnen verwerken, en natuurlijk Photoshop met Camera Raw. Regelmatig
werkt Adobe de plug-in Camera Raw bij, zodat het compatibel is met de
nieuwste camera's en probleemloos te gebruiken is met de verschillende
Raw-versies van camerafabrikanten. Op het volgende adres vind je de
nieuwste versie van Camera Raw en een lijst met ondersteunde camera's.
En vergeet niet de installatie-instructies zorgvuldig door te lezen:

www. adobe. com/n1 / products /photos hop/camera raw. html

Het werken met het bestandsformaat Raw vraagt iets wat je misschien
niet hebt: extra tijd. Het openen van de plug-in, het maken van noodza-
kelijke aanpassingen aan je afbeelding en het overzetten van de afbeel-
ding van Photoshop kost tijd. Toegegeven, door de wijzigingen die je in
Camera Raw maakt, hoef je veel aanpassingen niet meer in Photoshop
te maken, maar het werken in Camera Raw lijkt soms langzamer te gaan

Eerlijk gezegd: afhankelijk van je systeem zorgt Camera Raw juist voor
wat snelheid omdat toonaanpassing, kleurcorrectie, verscherping en

ruisreductie allemaal bij elkaar staan. Je hoeft dus niet te wachten tot
filters en aanpassingen zijn uitgevoerd voor je een volgend dialoogven-
ster kunt openen.

De plug-in Camera Raw is de hoeksteen van Photoshops Raw-mogelijkhe-
den. Je kunt een afbeelding met het bestandsbeheerprogramma Adobe
Bridge in Photoshop openen (zie hoofdstuk 4), maar dan moet je werken
met de aanpassingen die al zijn opgenomen in de metagegevens van de
afbeelding. In een in Photoshop zelf geopende afbeelding manipuleer je

de pixels rechtstreeks en niet de metagegevens of gegevens in een bijbe-
horend bestand.

In flguur 7.1 zag je dat het venster van Camera Raw vol staat met gereed-

schappen en schuifregelaars. Hier is een overzicht van de functies die tot
je beschikking staan, zelfs al gebruik je ze misschien niet.
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Gereed s c h ap ¡ten e n uoorr/erton i n gso lrti e s

--."ö In de linkerbovenhoek van
het Camera Raw-venster ñgl tryE W4Zf-d¿ld,i'ã l.Il ql lE
staan enkele nieuwe gereed- 

Figuur 7.2: Camera Raw biedt nu tien gereedschappen
schappen tot je beschik- voir het perfectioneren van je foto's
king, zoals je ziet in figuur
7.2. Naast de gebruikelijke gereedschappen Zoomen, Handje, Witbalans,
Kleurenpipet, Uitsnijden, Rechttrekken, Retoucheren en Rode ogen ver-
wijderen biedt Camera Raw ook de gereedschappen Aanpassingspenseel
en Gegradueerde filter. Rechts van de gereedschappen zie je knoppen
voor het roteren en de knop waarmee je het dialoogvenster met de voor-
keuren van Camera Raw opent.

De gereedschappen Zoomen en Handje werken zoals je verwacht: ze
zoomen in en uit respectievelijk verplaatsen een ingezoomde afbeelding
in het venster. Pas de schuifregelaars Temperatuur en Kleur automatisch
aan door met het gereedschap Witbalans in de foto te klikken op iets
wat grijs zou moeten zijn (maar dat dus niet is). Zo neutraliseer je een
eventuele kleurzweem en corrigeer je de kleurbalans met een enkele klik.
Klik ergens anders als er een onverwacht resultaat verschijnt. Natuurlijk
kun je de schuifregelaars Temperatuur en Kleur daarna nog met de hand
bijstellen tot alles perfect is.

De waarden van kleurenpipetten die je in de voorvertoning van de
afbeelding toevoegt (maximaal negen stuks) verschijnen onder de
gereedschappen, zoals je ziet in figuur 7.3. Zolangje geen kleurenpipet-
ten hebt toegevoegd, is dat deel van het venster ingeklapt en blijft er
meer ruimte voor de voorvertoning. In Camera Raw werken kleurenpipet-
ten hetzelfde als in Photoshop (zie hoofdstuk 6). In figuur 7.1 waren de

Gamera Raw met JPEG en TIFF
ln Camera Raw is het ook mogelilk om
in het dialoogvenster van Camera Raw
met JPEG en TIFF te werken. Hoewel dit
niet het fotograferen in Raw vervangt,
JPEG- en TIFF-afbeeldingen zijn immers
al bewerkt door de camera, is het een
grote vooruitgang wat betreft de flexibi-
liteit. De wijzigingen die le bij de eersre
verwerking in Camera Raw uitvoert, wor-
den in het bestand met metagegevens
opgenomen als instructies, zonder dat
er daadwerkelijk wijzigingen in de pixels
worden aangebracht. Later kun je terug-
keren en die aanpassingen wijzigen. Je
wilzigt dan de oorspronkelijke pixels
en brengt geen veranderingen aan in al

gewijzigde gegevens.

Voor het openen van een JPEG- of TIFF-
bestand in Camera Raw kies je Bestand
ö Openen. Selecteer het bestand en
wijzig in de vervolgkeuzelijst Bestands-
typen (Windows) of Bestandsstructuur
(Mac) onder in het dialoogvenster 0pe-
nen het bestandsformaat van JPEG of
TIFF in Camera Raw en klik op de knop
Openen. Ga naar Bewerken o Voorkeu-
ren o Bestandsbeheer en selecteer de
optie Voorkeur voor Adobe Camera Raw
voor JPEG-bestanden als le Camera
Raw regelmatig voor JPEG-bestanden
gebruikt.



kleurenpipetten zichtbaar
als genummerde doelen
in de voorvertoning, stra-
tegisch geplaatst op drie
plekken op de zeppelin en
eenmaal in de lucht.

t{oofdstuk 7: Baw: raar maar waar

Figuur 7.3: Met kleurenpipetten bekijk je terwijl je

werkt de kleuren op verschillende plekken in je foto

t39

ö

Sleep bestaande kleurenpipetten naar een nieuwe locatie met het gereed-

schap Kleurenpipet of verwijder kleurenpipetten door er op te klikken
terwijl je de toets Option/Alt ingedrukt houdt. Met de knop Pipetten wis-
sen verwijder je alle kleurenpipetten, behalve wanneer het gereedschap
Retoucheren of Rode ogen verwijderen is geselecteerd. Vergeet niet dat
de muisaanwijzer als een extra kleurenpipet dienst doet: onder het histo-
gram worden de RGB-waarden getoond van de positie waar de muisaan-
wijzer zich bevindt.

Kleurenpipetten zijn erg handig als je wilt voorkomen dat de hoogìichten
helemaal wit worden of de schaduwen helemaalzwarl. Voeg een kleu-
renpipet toe door met het gereedschap Kleurenpipet in een gedeelte met
hooglichten en in een gedeelte met schaduwen te klikken en plaats de

overige kleurenpipetten op strategische punten. Ik plaats er meestal een
in een neutraal gedeelte van de afbeelding, bij voorkeur gemiddeld grijs'
en een in het belangrijkste deel van het onderwerp van de afbeelding.

Kies een hoogte-breedtever-
houding voor het gereedschaP
Uitsnijden door te klikken en de
muisknop ingedrukt te houden
(zie figuur 7.4). Het selectieka-
der dat je met het gereedschaP
Uitsnijden sleept, past zich dan
automatisch aan naar de liggende
of staande weergave. Sleep ver-
volgens de hoekpunten van het
selectiekader om de afmetingen Figuur 7.4: Het gereedschap Uitsnilden zorgt

aan te passen. Tijdens het bijsnij- voor perfecte verhoudingen

den kun je een afbeelding ook
roteren: plaats het gereedschap net buiten het selectiekader en sleep om

te roteren. Als je met het gereedschap Rechttrekken sleept langs een lijn
in de afbeelding die horizontaal of verticaal zou moeten zijn, zoals de
horizon of een opening tussen twee muren, verschijnt er een uitsnijkader
op basis van die uitlijning.

Klik op de knop Openen of Gereed als je tevreden bent met het selectie-
kader en je klaar bent met het aanpassen van de afbeelding. Mocht ie je

bedenken wat betreft het uitsnijden, klik dan op het gereedschap Uitsnij-
den, houd de muisknop ingedrukt voor het menu en kies de optie Uitsnij-
den wissen. Of druk op de toets Delete (Mac) of Backspace (Windows)
om de selectie op te heffen.

Met het gereedschap Retoucheren is het mogelijk rechtstreeks in het
dialoogvenster Camera Raw kleine correcties aan te brengen. Zoals je
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ziet in figuur 7.5, biedt dit
gereedschap mogelij kheden
die vergelijkbaar zijn met
die van de gereedschap-
pen Retoucheerpenseel en
Kloonstempel, inclusief een
nieuwe schuifregelaar voor
de dekking. Toch gedraagt
het gereedschap Retouche-
ren zich behoorlijk anders.
Voer deze stappen uit om
het gereedschap Retouche-
ren te gebruiken:

Sleep voor het gebruikvan het
gereedschap Rode ogen verwijde-
ren een rechthoek rond het hele
oog en wat van de omliggende
huid (zie figuur 7.6). Dit gereed-
schap spoort automatisch ver-
dachte rode ogen in de foto op en
verwijdert die. Het is misschien
verstandig de instellingen wat
aan te passen met de schuifrege-
laars Pupilgrootte en Donkerder.
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Figuur 7.5: Met het gereedschap Retoucheren van
Camera Faw kun je retoucheren en klonen

Figuur 7.6: Verminder het gevreesde rode-
ogeneffect rechtstreeks in Camera Raw

l. Klik in het gebied dat je wilt klonen of repareren.

2. Sleep om de diameter van het gereedschap te vergroten.

Je kunt de diameter ook instellen met de schuifregelaar Straal.

3. Plaats de bron (de groene cirkel) en het doel (de rode cirkel).

Er verschijnen twee cirkels zodra je de muisknop loslaat nadat je
de diameter van het gereedschap hebt ingesteld. Klik in de groene
cirkel en sleep hem op het element van waar je wilt klonen of repare-
ren. Versleep eventueel de rode cirkel om de plaats waar de bewer-
king wordt uitgevoerd nauwkeuriger aan te duiden. Je wijzigt de
grootte van de cirkels door op de rand van een van beiden te klikken
en te slepen. Of gebruik de schuifregelaar Straal.

4. Herhaal, accepteer of verwijder,

Door buiten de cirkels te klikken accepteer je de wijziging en begint
het volgende kloon- of retoucheerproces. Ook door te wisselen van
gereedschap en verder te gaan met het bewerken van de afbeelding
accepteer je de wijzigingen. Met de knop Alles wissen, net links van
het histogram van Camera Raw, maak je alle met het gereedschap
Retoucheren uitgevoerde bewerkingen ongedaan.
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Een nieuwe mogelijkheid in Camera Raw 5 is het uitvoeren van plaatse-
lijke aanpassingen. Selecteer het gereedschap Aanpassingspenseel (zie
figuur 7.7), sleep de schuifregelaars en teken in de afbeelding. Teken
verschillende aanpassingen (markeer het keuzerondje Nieuw) of teken
dezelfde aanpassing in verschillende gebieden (markeer het keuzerondje
Optellen). Vergeet niet dat deze aanpassingen alleen in de metadata
worden bewaard, dus je kunt ze later altijd nog wijzigen. Het is wel wat
anders dan lagen dupliceren en laagmaskers toepassen in Photoshop,
maar het is een grote stap voorwaarts!

Figuur 7.7: Camera Raw : niet langer alleen maar algemene aanpassingen !

Ook nieuw in Camera Raw 5 is het gereedschap Gegradueerde filter. Stel

eerst rechts in het venster de eigenschappen van het gereedschap in en
sleep vervolgens door het afbeeldingsvenster. De aanpassing wordt voor
je eerste klik op vol vermogen toegepast op het hele gebied, om vervol-
gens geleidelijk te vervagen in het gebied waar je sleept (zie figuur 7.8).
Pas het filter eventueel meermaals toe.
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Figuur 7.8: Net als fotograferen met een filter, maar dan met meer controle
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Rechts van de gereedschappen staan de Camera Raw-knoppen waarmee
je snel de voorkeuren van Camera Raw opent (je kunt ook de sneltoets
Command+K of Ctrl+K gebruiken) en de knoppen waarmee je de foto g0
graden de ene of de andere kant op draait.

Hier zijn wat voorkeursintellingen die je misschien wel interessant vindt:

ø Sla instellingen op in secundaire bestanden. Goed, dit is al de
standaardinstelling, maar het is een goede. Als Camera Raw de
opnamegegevens niet rechtstreeks in de metagegevens van het
afbeeldingsbestand kan opnemen, kun je ze laten opslaan op een
centrale locatie (wat betekent dat je alles kwijt bent als die database
kwijtraakt of beschadigd raakt) of je zorgt dat elke afbeelding die je
aanpast zijn eigen .xmp bestand krijgt waarin de aanpassingen wor-
den opgeslagen.

/ De standaardinstellingen laten gelden voor elke camera. Gebruik
verschillende standaardinstellingen als je met meer dan één camera
werkt. Vergeet niet dat Camera Raw nu ook raad weet met JPEG-
afbeeldingen, zoals je kunt lezen in de kadertekst'Camera Raw met
JPEG en TIFF'. Verderop in dit hoofdstuk, in de paragraaf 'Werk-
stroomopties en voorinstellingen'bespreken we hoe je een stan-
daardinstelling voor je nieuwe camera opslaat.

/ DNG-voorvertoningen bijwerken. Als je werkt met Adobes DNG
Converter en DNG-kopieën van je afbeeldingen maakt, dan wil je
toch ook in de voorvertoning de laatste aanpassingen zien? (Het
besturingssysteem van je computer en ook andere programma's die
geen DNG-bestanden kunnen lezen, gebruiken de JPEG-voorverto-
ning) En die voorvertoningen mogen ook best de volledige grootte
hebben, nietwaar?

In de voorkeuren van Camera Raw kom je ook opties tegen voor het
openen van JPEG- en TlFF-bestanden in Camera Raw. Besef wel dat als je
een afbeelding in een van die bestandsformaten opent met Camera Raw,
je daarna steeds wanneer je die afbeelding opent weer opnieuw door
Camera Raw moet gaan. Besluit je dat je een foto niet meer via Camera
Raw wilt openen, maak dan met de opdracht Opslaan als van Photoshop
een nieuwe kopie van de foto.

Het histoqram
Het histogram in de rechterbovenhoek van het Camera Raw-venster (zie
figuur 7.9) is vaak belangrijker dan het deelvenster Histogram in Pho-
toshop zelf, aangezien de gegevens van Raw-afbeeldingen onverwerkt
zijn. Houd tijdens het verplaatsen van de schuifregelaars het histogram
in de gaten en voorkom dat de hooglichten helemaal wit worden (de
rechterkant van het histogram wordt te hoog) of de schaduwen zwart
(dan wordt de rechterrand te hoog). De RGB-waarden die net onder het
histogram staan, zijn van de pixel waarop de muisaanwijzer zich in het
voorbeeldvenster bevindt.
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In het histogram in Camera Raw
zie je niet alleen de verdeling van
toonwaarden maar ook de verde-
ling per kanaal. In figuur 7.9 zie je
dat het blauwe kanaal veel don-
kere pixels bevat, want de blauwe
kolom is aan de linkerkant van
het histogram duidelijk hoger. Dit
kanverschillendedingenbete- FiguurT.g:Voorkommethethistogram
kenen. Aangezien blauw verder dat hooglichten helemaal wit worden en

evenwichtig is verdeeld in het schaduwen helemaal zwart
histogram, mag je ervan uitgaan
dat de blauwe kolom aan de lin-
kerkant aangeeft dat de afbeelding een grote hoeveelheid geel bevat. In
RGB zijn blauw en geel tegenovergestelde kleuren. Zoals altijd geldt ook
nu: wat je in de voorvertoning ziet en wat je ogen je vertellen, overtroeft
alle informatie die een histogram geeft.

Klik in het histogram op de driehoeken linksboven (schaduwen) en rechts-
boven (hooglichten) om de markering van de afgekapte hooglichten en
schaduwen in of uit te schakelen. Alle plekken waar de schaduwen zuiver
zwart zouden worden, worden met een blauw masker gemaskeerd. Overal
waar de hooglichten puur wit zouden worden, verschijnt een rood masker.
Verderop in dit hoofdstuk lees je hoe je met de schuifregelaars Belichting,
ZwarTe tinten, Helderheid en Lichtopvulling dit probleem oplost. Klik
nogmaals op de driehoeken om de waarschuwing te laten verdwijnen. De
driehoeken veranderen van kleur, zodat je weet wat er aan de hand is of
welke kleuren de problemen veroorzaken. Schakel bij het aanbrengen van
speciale effecten deze maskers uit als ze je storen. Ik maak zelf vaak met
opzet schaduwen zwart en hooglichten wit om speciale effecten te creëren
en zo de aandacht op het onderwerp van mijn foto's te leggen.

De Uoortlertoninq
Figuur 7.1 laat zien dat het Camera Raw-venster grotendeels is gevuld
met het voorbeeldvenster van je werk. Door de rechterbenedenhoek te
verslepen, pas je het formaat van het venster aan. Ook de voorvertoning
verandert dan van formaat. Links onderin zie je een vervolgkeuzelijst
met zoomfactoren en een tweetal knoppen waarmee je in- en uitzoomt.
Vergeet het gereedschap Zoomen niet! In tegenstelling tot Photoshop kan
Camera Raw tot maximaal 400 procent zoomen.

Met het selectievakje Voorvertoning, rechtsboven in het venster met de
voorvertoning, wissel je tussen de gemaakte aanpassingen en het origi-
neel (of de eerdere aanpassingen die je in Camera Raw maakte). Rechts
van het selectievakje Voorvertoning staat een handige knop waarmee
je de volledigeschermmodus van Camera Raw inschakelt. De enige met
Camera Raw samenhangende informatie die verdwijnt, is de naam van
de camera waar de afbeelding van afkomstig is. (Opmerking voor Mac-
gebruikers: de volledigeschermmodus biedt geen toegang tot het ver-
borgen Dock) Keer terug naar de normale weergave door eenvoudigweg
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nogmaals op de knop te klikken of wissel op een Mac met de Command-
toets tussen de programmas. Overigens kun je ook heen en weer schake-
len tussen de volledigeschermmodus en de normale schermmodus door
de F-toets te gebruiken.

WerÍcstroomoÍrties en tlonrin stel I ingen
Net onder de voorvertoning in Camera Raw staat een blauwe regel met
informatie. Daar lees je de huidige kleurruimte, kleurdiepte, pixelafme-
tingen en resolutie. Klik op de regel om het dialoogvenster Werkstroom-
opties te openen.

Dit zijn de mogelijkheden die je hebt:

/ Ruimte. Camera Raw biedt slechts vier kleurruimten: Adobe RGB,
ColorMatch RGB, ProPhoto RGB en sRGB. Een kleurruimte bepaalt
welke kleuren in een afbeelding beschikbaar zijn. In hoofdstuk 6

lees je hier meer over.

De kleurruimte ProPhoto RGB biedt het breedste g(tmma, de groot-
ste hoeveelheid kleuren, waarmee je het risico verkleint dat kleuren
tijdens de bewerking worden samengevoegd. Kies ProPhoto en
16-bits kleuren in Camera Raw als je afbeelding extreme kleuren
heeft en kies in Photoshop Bewerken o Omzetten in profrel om naar
het juiste kleurprofiel te converteren als je printer ProPhoto niet
aankan als kleurruimte. Kies Adobe RGB voor inkjetprinters of sRGB
voor foto's die naar een afdrukcentrale gaan. Selecteer in de ver-
volgkeuzelijst Intent de optie Relatief colorimetrisch.

rz Diepte. Kies bij voorkeur l6-bits kleur, omdat een grotere kleur-
diepte ook meer mogelijkheden in kleurvariatie biedt. Of schakel
later in Photoshop over op 8-bits kleuren (Afbeelding o Modus
ö 8-bits/kanaal). Gebruik 8-bits kleur voor elke afbeelding die
wordt opgeslagen in het bestandsformaat JPEG (inclusief afbeel-
dingen voor het web), voor CMYK-afbeeldingen of als je printer
de bestandsgrootte niet aankan. Kies ook voor 8-bits kleuren als
de opslagruimte maar beperkt is. In hoofdstuk 6lees je meer over
kleurdiepte.

/ Grootte. Voor je afbeelding in Camera Raw heb je de keuze uit zes
pixelafmetingen. De standaardinstelling is de eigen pixelafmeting
van de camera, maar je kunt ook verkleinen tot 50 of 67 procent of
vergroten tot 133, 167 of 200 procent. Voor het berekenen van de
kleuren van de nieuwe pixels gebruikt Camera Raw een variant van
de algoritme Bicubisch scherper. De opties die je ziet, zijn afhanke-
lijk van de gebruikte camera en het geselecteerde cameraprofiel.

/ Resolutie. Resolutie is eenvoudigweg een instructie aan een afdruk-
apparaat over de omvang die de pixels moeten krijgen. Stel de reso-
lutie in Camera Raw in of later in het dialoogvenster Afbeeldings-
grootte in Photoshop (met de optie Nieuwe beeldpixels berekenen
uitgeschakeld). Als je camera een resolutie bevat die Camera Raw
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kan lezen, dan wordt die gebruikt. Over het algemeen is 300 ppi een
goede resolutie voor afbeeldingen die worden afgedrukt.

r/ Openen in Photoshop als slim object. Met deze optie open je
Raw-afbeeldingen automatisch als slimme objecten in Photoshop.
Slimme objecten, die in hoofdstuk l0 uitgebreid aan bod komen,
kunnen meermaals worden geschaald en gewijzigd met maar een
minimaal verlies aan kwaliteit van de afbeelding. Je kunt op slimme
objecten ook slimme filters (bewerkbare filters) toepassen. Meer
hierover in hoofdstuk l5
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Als we het toch over
werkstroom hebben, heb
ik nog een tip waarmee je
flink wat tijd bespaart bij
het werken met Camera
Raw: maak je eigen
standaardinstellingen
en gebruik opgeslagen
instellingen. In figuur
7.10 zieje welke menuop-
drachten tot je beschik-
king staan, waarbij niet
alle opdrachten altijd
beschikbaar zijn. De
optie Nieuwe standaard-
instellingen Camera Raw
opslaan is misschien wel
de belangrijkste.
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Figuur 7.10: ln Camera Raw kun je instellingen
opslaan, exporteren en importeren en zelfs nieuwe
standaardinstellingen maken

Dit is mijn advies:

1. Open een typische foto

Open een afbeelding die goed is belicht en kenmerkend is voor wat
en hoe je fotografeert. Open vooral nÍet een afbeelding die groten-
deels niets waard is en eerst flink zou moeten worden opgelapt.

2. Maak aanpassingen en laat de foto er perfect uitzien.

In de volgende delen komen de verschillende aanpassingen aan bod.
Voer alle noodzakelijke aanpassingen uit, inclusief ruisreductie en
camerakalibratie als dat nodig is.

3. Sla op als je nieuwe standaarden.

Open het menu en kies de optie Nieuwe standaardinstellingen
Camera Raw opslaan.

Als je nu een van je afbeeldingen opent in Camera Raw is die afbeeldino
meteen al goed gecorrigeerd en hoef je de instellingen nog maar een
beetje aan te passen voor de laatste details.
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Met de opdracht Instellingen opslaan kun je natuurlijk ook de instellin-
gen voor elke afzonderlijke opname opslaan. Stel dat je op locatie met
lastige belichting fotografeert. Pas dan niet elke afzonderlijke opname
aan, maar slechts een, sla de instellingen op en pas die instellingen toe
op elke volgende foto van die serie die moet worden bewerkt.

Het tabblad Standaard
Het tabblad Standaard is waar je
moet zijn wanneer je daadwerkelijk
in Camera Raw je afbeeldingen gaat
bewerken. Open het tabblad Standaard
door op de uiterst linkse knop van de
acht knoppen direct onder het histo-
gram te klikken. Je ziet het tabblad in
figuur 7.11.

Hoewel elke afbeelding om zijn eigen
aanpassingen vraagt, zijn er verschil-
Iende algemene richtlijnen voor het wer-
ken op het tabblad Standaard:

/ Witbalans aanpassen. Over het
algemeen pas je de witbalans aan
(de schuif regelaars Temperatuur
en Kleur) door met het gereed-
schap Witbalans daar in de afbeel- -. -.. I

dingìe krikken *uu. ¿" xi""ui' 
"-' 

:iJJjJ,l[i:::i:i1ì:iiilJ#|,i
neutraal, richting wit zou moeten ar;;Jrr;d'
zijn. Het gereedschap Witbalans
ziet eruit als een kleurenpipet en staat in de kantlijn afgebeeld. Klik
ergens anders of pas met de hand de schuilregelaars Temperatuur
en Kleur aan als de afbeelding er niet goed uitziet.

/ Belichting aanpassen. Verspreid het histogram zoveel mogelijk
over de beschikbare ruimte door de schuifregelaar Belichting naar
links of naar rechts te slepen. Vergeet niet dat dit geen'regels'zijn,
maar algemene richtlijnen voor algemene afbeeldingen.

/ Schaduwen en hooglichten bijstellen. Spreid het histogram naar
de linker- en rechteruiteinden met de schuifregelaars Helderheid
en Zwarte tinten. Met de schuifregelaar Herstel breng je wat diepte
terug in de bovenste deel van het kleurbereik (de lichte delen, maar
niet zo licht als de hooglichten) en met de schuifregelaar Lichtop-
vulling breng je licht in de middentonen.

/ Het contrast bijstellen. Vergroot het contrast door de schuifrege-
laar Contrast naar rechts te slepen of sleep hem naar links voor
minder contrast.

,/ Laat de afbeelding'knallen'met de schuifregelaar Lokaal con-
trast. Sleep de schuifregelaar Lkcaal contrast naar rechts voor meer
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contrast met de naastgelegen kleurgebieden. Met deze optie, die wel
iets wegheeft van verscherping, breng je leven in de meeste afbeel-
dingen.

/ De kleuren verfijnen. Pas de kleuren van je afbeelding verder aan
door de schuifregelaar Levendig te combineren met de schuifrege-
laar Verzadiging. Merk ook de optie Omzetten in grijswaarden op.
Gebruik deze optie of de knop op het tabblad HSl/Grijswaarden, ze
hebben hetzelfde effect als je ze in- of uitschakelt.

Je herstelt de standaardinstellingen van een schuifregelaar door te dub-
belklikken op de schuifregelaar. Dit geldt voor alle schuifregelaars in
Camera Raw en niet alleen voor die op het tabblad Standaard.

De aanpassingen die de afbeelding er goed laten uitzien en die aan je crea-
tieve verwachtingen voldoen zijn de beste aanpassingen. De volgorde van
de aanpassingen en de tips voor het histogram die hier staan, zijn niet
voor alle afbeeldingen geschikt. Laat je leiden door je artistieke gevoel.

Direct naast het tabblad Standaard vind je het tweede tabblad van
Camera Raw. Dit tabblad biedt verschillende mogelijkheden om met
curven het histogram aan te passen (zie figuur 7.12). Op het tabblad
Kleurtintcurve staan twee tabs: Parametrisch en Punt. De aanpassingen
die je maakt op het tabblad Kleurentintcurve zijn een aanvulling op de
wijzigingen die je uitvoert op het tabblad Standaard. Alle wijzigingen die
je uitvoert zijn cumulatief. Het verslepen van de schuifregelaars in het
onderdeel Parametrisch heeft dus geen enkele geen invloed op de schuif-
regelaars op het tabblad Standaard.
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Op het tabblad Parametrisch zie je vier schuifregelaars waarmee je ver-
schillende onderdelen van het toonbereik aanpast. Met de drie regelaars
die direct onder de curve staan, bepaal je de punten waarlangs de curve
zich vormt. Met de buitenste twee regelaars geef je aan op welk deel van
het toonbereik de schaduwen en hooglichten invloed hebben en met de
middelste bepaal je de relatie tussen de schuifregelaars Lichten en Don-
kere tinten.

Het tabblad Punt van het tabblad Kleurtintcurve is vergelijkbaar met de
aanpassing Curven in Photoshop: voeg een ankerpunt toe door op de
curve te klikken en pas dat deel van het toonbereik aan door naar boven
of naar benden te slepen. Je kunt maar liefst veertien afzonderlijke punten
aan de curve toevoegen. Maak een ankerpunt actief door erop te klikken
(het wordt een dicht rondje in plaats van open) en wijzig de locatie van
dat punt met de invoervakken Invoer en Uitvoer of gebruik de pijltoetsen.

Levendig en Verzadiging
Voor het aanpassen van de intensiteit
van de kleuren in le af beelding gebruik le
in Camera Raw zowel de schuifregelaar
Verzadiging als de schuifregelaar Leven-
dig. Wat het verschil is? De schuifrege-
laar Verzadiging verandert alle kleur in de
afbeelding en de schuifregelaar Levendig
past ziln toverkracht alleen toe op de
pixels die het minst zijn verzadigd. 0pen
een afbeelding in Camera Raw en pas de
schuifregelaars zo aan dat de afbeelding
er goed uit ziet, als ie wilt zien hoe dit
werkt. Sleep de schuifregelaar Verzadi-
ging helemaal naar links. Grijswaarden,

nietwaar? Breng de schuifregelaar Ver-
zadiging nu helemaal naar rechts. let-
wat te verzadigd, nietwaar? Sleep nu de
schuifregelaar Levendig langzaam naar
rechts terwijl je die delen van je afbeel-
ding in de gaten houdt die dicht bij grils
liggen, maar niet echt grijs zijn. Ziehoeze
langzaam van bijna grijs in haast kleurrijk
veranderen door de toenemende verzadi-
ging. En nu de gaafste truc: laat Verzadi-
ging op +100 staan en sleep de schuifre-
gelaar Levendig helemaal naar links naar

-100. Bi¡ de juiste afbeelding kan dit een
erg interessant effect opleveren.
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Misschien vraag je je nu af : 'Moet ik nou het tabblad Standaard gebruiken
of het tabblad Kleurtintcurve of misschien wel beide?'. Het antwoord
is: 'lnderdaad. Gebruik het tabblad Standaard. Of het tabblad Kleurtint-
curve. Of beide.' Misschien gebruik je in plaats van de schuifregelaars
Zwarle tinten, Helderheid en Contrast op het tabblad Standaard liever
een van de curven. Of je ontdekt misschien dat het bij een bepaalde
afbeelding handig is eerst met de ene set schuifregelaars grote aanpas-
singen uit te voeren en daarna met een andere set de instellingen te ver-
fijnen.

Maar hoe staan de aanpassingen met elkaar in verhouding? Als de
schuifregelaar Contrast op het tabblad Standaard met l0 toeneemt, komt
dat ongeveer overeen met een aanpassing van plus 4 bij Lichten en min
5 bij Donkere tinten van de curve op het tabblad Parametrisch. Als op
het tabblad Parametrisch Hooglichten met plus l5 wordt aangepast en
Schaduwen met min 15, dan is dat grofweg vergelijkbaar met Zwart b en
Helderheid 4 op het tabblad Standaard. Misschien merk je dat de schuif-
regelaar Zwarhe tinten van het tabblad Standaard een grotere invloed
heeft op de donkerste schaduwen en minder invloed op de middentonen
dan de schuifregelaar Schaduwen op het tabblad Parametrisch van het
tabblad Kleurtintcurve. Op dezelfde manier ontdek je misschien ook dat
de schuifregelaar Helderheid zich iets meer concentreert op de lichtste
hooglichten dan de schuifregelaar Hooglichten. Maar vooral zul je vast-
stellen dat de combinatie van béide sets schuifregelaars je een fantasti-
sche controle geeft over het toonbereik van je afbeelding!

Het tabblad Details
Op het tabblad Details regel je met zes schuifregelaars de scherpte en
ruis in je afbeelding. Ik raad je aan om direct na het klikken op de tab
Details in te zoomen tot 200 procent of zelfs 400 procent op een gebied
met schaduw in de afbeelding en de schuifregelaars op nul te zetten door
ze helemaal naar links te slepen. Ik adviseer je overigens om hier niet,
zoals op de meeste tabbladen van Camera Raw, van boven naar beneden
te werken, maar eerst ruis te
reduceren en dan pas te ver-
scherpen. Vergeet niet dat
in Camera Raw de schuifre-
gelaars voor verscherpen
alleen de voorvertoning
verscherpen als je de optie
Voorvertoning boven de
voorvertoning inschakelt.

Sleep de schuifregelaar
Kleur bij Ruisreductie lang-
zaam naar rechts tot alle
rode/groene/blauwe spik-
kels in de schaduwen ver-
dwijnen. Sleep vervolgens
de schuifregelaar Luminan-

149

Figuur 7.13: Verbeter schaduwen met ruisreductie
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tie zover naar rechts dat de lichte spikkels in je schaduwen verminderen
maar niet zover dat de details uit de foto verdwijnen. In figuur 7.13 zie je
een vergelijking voor en na de bewerking van een foto die geschoten is
met 1600 ISO. Bij de meeste camera's zorgt elke lSO-instelling boven 400
voor een flinke hoeveelheid digitale ruis.

Verscherpen in Camera Raw is zo verbeterd dat het misschien zelfs beter
is dan verscherpen in Photoshop. In plaats van een enkele schuifrege-
laar, zijn er nu vier schuifregelaars waarmee je de foto's perfectioneert:

/ Hoeveel. De schuifregelaar Hoeveelheid is de basis-hoeveel-ver-
scherping-pas-ik-toe-regelaar. Je kunt verscherping zien als het aan-
brengen van heldere en donkere 'halo's'langs randen in de afbeel-
ding. Met de schuifregelaar Hoeveelheid regel je de helderheid van
deze halo's. De schuifregelaar heeft een bereik van 0 tot 150.

/ Straal. Met de schuifregelaar Straal regel je de omvang van de
'halo's' langs de randen. Hoger is groter, met een maximum van drie
pixels.

l/ Details. Met de schuifregelaar Details bepaal je hoe groot een rand
moet zijn om mee te mogen doen in het verscherpingsproces. Laat
je hem op 0 staan, dan worden alleen grote randen in de afbeelding
verscherpt. Sleep je de schuifregelaar helemaal naar rechts, naar
100, dan wordt alles in de afbeelding verscherpt, elke porie en elke
korrel zand, inclusief de restanten van digitale ruis die je probeerde
te verbergen.

/ Masker. Gebruik de schuifregelaar Masker in combinatie met de
schuifregelaar Details om de kleinste details in de foto te bescher-
men tegen te veel verscherping waardoor ze schel worden. Hoe

Nietverscherpt

Met verscherping

Vooryertoning van
verscherping bii Detaìls

Figuur 7.14: Houd tiidens het slepen de 0ption-/Alt{oets
ingedrukt voor een voorvertoning van de verscherping
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verder je naar rechts sleept, hoe meer kleine details niet verscherpt
worden.

En dan nu het interessantste: houd de Option-/Alt-toets ingedrukt en
sleep met een van de schuifregelaars bij Verscherpen. Een zwart-wit-
voorvertoning laat zien wat je op dat moment verandert aan de foto!

In figuur 7.14 zie je drie weergaven van dezelfde foto: het niet verscherpte
origineel (boven), de schuifregelaars bij Verscherpen ingesteld op Hoe-
veelheid 85, Straal 1.0, Details 55 en Masker 5 (midden) en de voorverto-
ning van de aanpassing bij Details (onder).

HSL, grîisutaarden en gesplitste tinten
Met de opties op de drie tabbladen van HSl/grijswaarden heb je een
geweldige controle over de kleurtoon, verzadiging en luminantie van de
kleurbereiken in je afbeelding. Hebben de roodtinten in je afbeelding
wat meer pit nodig? Geen probleem, gewoon in Verzadiging en Luminan-
tie de schuifregelaars Rode tinten wat bijstellen! De gele tinten iets te
schel? Breng ze in toom met de schuifregelaar Gele tinten. Misschien ziet
het groen er ietwat gelig uit. Ga naar het tabblad Kleurtoon en sleep de
schuifregelaar Groene tinten naar rechts. Elk van de acht belangrijkste
kleurbereiken kun je afzonderlijk regelen (zie figuur 7.15).

Figuur 7.15: Blaadjes en stengels in grijswaarden vormen een mooi contrast met zeer

verzadigde bloemen

Er is nog een vierde tabblad, dat verschijnt zodra je de optie Omzetten in
grijswaarden inschakelt. Als je de optie hebt ingeschakeld, regel je met
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de schuifregelaars voor elk kleurbereik de verdeling ervan binnen de
uiteindelijke grijswaardenafbeelding. Bepaal het algehele beeld van de
afbeelding met de schuifregelaars Belichting, Zwarletinten, Helderheid
en Contrast op het tabblad Standaard.

Met het tabblad Verzadiging maak je ook eenvoudig afbeeldingen die
gedeeltelijk in grijswaarden staan. Sleep voor de delen die je in grijswaar-
den wilt omzetten de schuifregelaars naar links en sleep de andere naar
rechts om de resterende kleuren te verrijken. In figuur 7.15 zie je een per-
fecte kandidaat voor het gedeeltelijk omzetten in grijswaarden.

Het tabblad Gesplitste tinten gebruik je meestal gecombineerd met de
optie Omzetten in grijswaarden van het tabblad HSL/Grijswaarden of
het tabblad Standaard. Hoewel je met de schuifregelaars Temperatuur
en Kleur van het tabblad Standaard aanpassingen in hooglichten en
schaduwen kunt aanbrengen, gebruik je ze meestal om een kleurzweem
toe te voegen of juist te verwijderen. Beschouw gesplitste tinten maar als
een manier om een sepia- of duotoonversie van je afbeelding te maken.
In figuur 7.16 zieje dat er voor het aanpassen van de schaduwen en
hooglichten verschillende schuifregelaars zijn. Kies voor elk een andere
kleurtoon en pas de verzadiging voor elk apart aan. Met de schuifrege-
laar Balans stel je in welk deel van het toonbereik als hooglicht of als
schaduw wordt beschouwd.

Ècto,otcs.16br-?o!sb!¡0¿?16.1M.,,249rp¡ æ @ @

Figu ur 7.16: Een foto van een g ra uw gebouw teg e n een g ra uwe I u cht ve rbeter je met

gesplitste tinten

Voor een sepia-effect begin je met een waarde van 40 in de twee invoer-
vakken onder Hooglichten en kies je bijvoorbeeld +30 voor Balans. Neem
de waarde 0 voor Verzadiging bij Schaduwen (omdat de verzadiging op
nul is ingesteld, maakt het niets uit welke waarde je invoert bij Kleur-
toon). Een monochroom effect bereik je door onder Hooglichten en
onder Schaduwen dezelfde kleurtoon in te stellen.

ö
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Hoofdstuk 7: Raw: raar maar waar

Compenseren met lenscorrectîes
Compenseer ongewenste effecten van je lens met de regelaars op het
tabblad Lenscorrecties (zie figuur 7.17). Zoom in op een gebied met dui-
delijke lijnen, bijvoorbeeld takken voor een heldere lucht, en zoek naar
kleurrijke halo's of kleurranden die langs de randen verschijnen. Minima-
liseer de gekleurde randen met de schuifregelaars onder Kleurafwijking.
Vaak lost alleen de juiste combinatie van instellingen het probleem op.
Wees daarom geduldig en voorzichtig. En onthoud dat deze schuifrege-
laars soms ook kunnen helpen bij het minimaliseren van lichtbreking
door water of ijs, ook al is dat eigenlijk iets anders dan chromatische
aberratie.

Figuur 7.17: Links het origineel, rechts de gecorrigeerde foto

Donkere gebieden langs de randen van de afbeelding verwijder je met
Lensvignettering of breng daarmee voor een speciaal effect donkere
of juist lichte randen aan. (Gebruik bij een niet-bijgesneden foto het
onderdeel Lensvignettering. Met de optie het onderdeel Vignettering na
uitsnijden breng je namelijk alleen een vignettering op het bijgesneden
gebied van de foto aan.) De schuifregelaars waarmee je de diameter, de
rondheid en de doezeling van de
vignettering instelt, worden actief
zodra de schuifregelaar Hoeveel
een andere waarde dan nul heeft.
Bovenin figuur 7.18 zie je de oor-
spronkelijke afbeelding. Daaron-
der zie je wat er gebeurt als je de
schuifregelaar Hoeveel naar links
verschuift voor een donkerder
effect en wat er gebeurt als je
hem naar rechts verschuift om
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de hoeken van de opnamen lichter Figuur 7.lg:Sleep de schuifregelaar Hoeveel
te maken, waarbij tegelijkertijd de naar links om hoeken donkerdir te maken en
lucht er vloeiender uit gaat zien. naar rechts voor lichtere hoeken
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Combineer bij niet-bijgesneden afbeeldingen de schuifregelaars van
beide onderdelen voor vignettering. En als je de schuifregelaar Doeze-
laar helemaal naar links sleept, kun je met de schuifregelaar Ronding
experimenteren met randeffecten.

Camera¡rrofielen aanpassen en het tabblad
Uoorinstellingen
Misschien wil je het tabblad Camerakalibratie gebruiken om een in jouw
ogen bestaande systematische en consistente afwijking in het gedrag van
jouw specifieke camera te compenseren. Onder bepaalde omstandighe-
den kun je ervoor kiezen de schuifregelaars op het tabblad Camerakali-
bratie (zie figuur 7.19) gebruiken om een kleurzweem, een ongewenste
kleurtint in de afbeelding, te corrigeren. Gebruik zeer kleine aanpas-
singen! Over het algemeen kun je het tabblad Camerakalibratie echter
gewoon overslaan.

Als je camera verschillende profrelen
ondersteunt, verschijnen die bovenin
de vervolgkeuzelijst. De afbeelding
die in Camera Raw was geopend toen
figuur 7.19 werd gemaakt, is voor het
laatst bijgewerkt voor Adobe Camera
Raw 4.4. Je ziet dat het huidige profiel
is geselecteerd, ook al werken we met
Camera Raw 5.

ö

Een praktische lijst met al je opgesla-
gen voorinstellingen wordt bewaard
in de nieuwe tab Voorinstellingen.
Steeds als je de opdracht Instellingen
opslaan van het menu rechts van het
gebied met tabs kiest, wordt je voor-
instelling toegevoegd aan de lijst met
comfortabele toepassingen die snel
bereikbaar zijn. Wil je een opgeslagen
voorinstelling gebruiken, open dan een
afbeelding in Camera Raw, klik op de
tab Voorinstellingen, klik op het profiel
en klik op Afbeelding openen/Object
openen of Gereed.

Figuur 7.19: Corrigeer een kleurzweem
met de schuifregelaars van hettabblad
Came ra ka libratie

De Canera ßaott-knoppen
In de hoeken linksonder en rechtsonder in het dialoogvenster Camera
Raw zie je vier knoppen waarvan er drie verborgen functies hebben die
je zichtbaar maakt met de toets Option/Alt:
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llnofdstuk 7: Raw: raar maar waar

rz Afbeelding opslaan.../Afbeelding opslaan. Klik na het maken van
aanpassingen op de knop Afbeelding opslaan... om het dialoog-
venster Opties voor opslaan te openen en een exemplaar van het
bestand als DNG-bestand op te slaan. Klik op de knop Opslaan ter-
wijl je de toets Option/Alt ingedrukt houdt om het dialoogvenster
over te slaan en de afbeelding direct als DNG-bestand op te slaan.
De afbeelding wordt automatisch opgeslagen als je het venster
Camera Raw sluit. In de kadertekst'Het bestandsformaat DNG', eer-
der in dit hoofdstuk lees je meer over het bestandsformaat DNG en
het dialoogvenster Opties voor Opslaan.

/ Afbeelding openen/Kopie openen (of Object openen/Kopie ope-
nen). Klik op de knop Afbeelding openen om na het maken van aan-
passingen de metagegevens bij te werken en de foto in Photoshop
zelf te openen. Houd de toets Option/Alt ingedrukt en klik op de
knop Kopie openen om de afbeelding te openen zonder de metage-
gevens bij te werken. Dit kan van pas komen als je een tweede versie
van je afbeelding maakt en de oorspronkelijke aanpassingen wilt
behouden. Overigens open je met een eenvoudige aanpassing in de
werkstroomopties (die je opent door op de blauwe informatieregel
onder de voorvertoning te klikken) een afbeelding van Camera Raw
als slim object in Photoshop.

y' Annuleren/Herstellen. Met de knop Annuleren sluit je het venster
Camera Raw zonder dat er in de metagegevens van de afbeeldin-
gen iets verandert. Houd de toets Option/Alt ingedrukt en klik op
Herstellen om de oorspronkelijke instellingen van de afbeelding te
herstellen. De instellingen die je zag toen je de afbeelding in Camera
Raw opende, verschijnen weer.

/ Gereed. Met de knop Gereed, met of zonder de toets Option/Alt,
werk je eenvoudigweg de metagegevens van de afbeelding bij met
de gemaakte aanpassingen en sluit je Camera Raw zonder de afbeel-
ding te sluiten.
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I
Correcties uan de

bovenste plank

ln dit hoofdstuk:
Photoshop vertellen waar het met selecties moet werken

Maskers voor zichtbare lagen en voor het beschermen van delen van je afbeelding

Met aanpassingslagen alle opties open houden

0aar sta je dan de slaapkamer te verven. Helemaal in je eentje, om
geld te sparen en om iets te doen te hebben. Je bent aanbeland

bij de ramen. Waarschijnlijk wil je niet over de ruiten schilderen, toch?
Alleen het kozijn, het houtwerk en die kleine dingetjes waarvan je niet
weet hoe ze heten die tussen de afzonderlijke ramen zitten. Er zijn ver-
schillende manieren om te zorgen dat er na afloop geen verf op de ruiten
zit. Je kunt een klein penseel nemen en daarmee heel voorzichtig schil-
deren. Of je gebruikt een grotere kwast waarmee je sneller werkt en na
afloop schraap je verfresten van het glas. Je kunt ook de ramen afplak-
ken met tape en dan naar hartenlust kliederen; de ruit is vrij van verf als
je de tape weghaalt.

Al die oplossingen lijken ongelofelijk veel op de keuzes die
Photoshop je biedt als je slechts een deel van je afbeel-
ding wilt bewerken. Je kunt inzoomen en gereed-
schappen gebruiken, de muisaanwijzer over alleen
die pixels slepen die je wilt wijzigen herstel je
delen van de afbeelding tot de oorspronkelijke
staat, vergelijkbaar met het wegschrapen van
verf. En je kunt het gebied dat je wilt bewerken
isoleren, alsof je de rest van de afbeelding met
schilderstape beschermt.

In dit hoofdstuk lees je over de voorbereiding
op het maken van wijzigingen en niet over het
uitvoeren van die wijzigingen zel{^.Er zijn ver-
schillende manieren om pixels in een afbeelding
te isoleren. Zo kun je de pixels selecteren die in
hetzelfde deel van de afbeelding staan, ongeacht hun
kleur. Of je selecteert pixels die dezelfde kleur hebben,
ongeacht hun locatie in de afbeelding. Dit is macht: Photoshop kun-
nen vertellen welke pixels je wilt aanpassen. Na het maken van de selec-
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tie zijn er verschillende manieren om de pixels te manipuleren; van het
aanpassen van de kleur en toon tot het toepassen van creatieve filters en
het eenvoudigweg kopiëren om ze in een andere afbeelding te plakken.

Als eerste komt het'afplakken van het glas'aan de beurt, oftewel het
maken van selecties en vervolgens het gebruiken van maskers, de kana-
len die selectie-informatie opslaan. Daarna lees je over het werken met
aanpassingslagen. Dit zijn speciale lagen die je helpen een specifieke
kleur toe te passen zonder daarbij de pixels in de afbeelding te verande-
ren. Een aanpassingslaag stelt je zelfs in staat wijzigingen te beperken tot
een van meerdere lagen in de afbeelding.

Wat îs een selectie?
Bij het maken van een selectie in je afbeelding isoleer je eenvoudigweg
een aantal pixels. Je doet dit opdat je die pixels kunt aanpassen terwijl
je de andere pixels in de afbeelding met rust laat. Met een knipperende
stippellijn laat Photoshop je zien welk deel van de afbeelding binnen de
selectie valt. Nu je deel uitmaakt van het genootschap van Photoshop-
gebruikers mag je het selectiekader ook marcherende mieren noemen.

Stel: een deel van je afbeelding ziet er goed uit, maar een ander deel
van je afbeelding ziet er simpel gezegd slecht uit. Figuur 8.1 is een goed
voorbeeld.

Figuur 8.1: Soms hoef je maa r een deel van de afbeelding te wijzigen

Je kunt deze afbeelding er veel, veel beter uit laten zien door een selectie
te maken en een aanpassing uit te voeren. Linksonder in figuur 8.2 zie
je mijn oplossing voor het probleem, maar jij had misschien een andere
selectie en aanpassing gekozen. Door het hekwerk te selecteren (in dit
geval met het gereedschap Veelhoeklasso, dat later in dit hoofdstuk aan
bod komt) isoleer ik die delen van de rest van de afbeelding. Het is nu
mogelijk de kleur van die pixels te veranderen zonder iets anders te wij-
zigen. Ik koos ervoor het hekwerk te selecteren en donkerder te maken
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zodat lijkt alsof erachter een schijnsel is. Ik had net zo goed het lichtere
gedeelte kunnen selecteren en een uniforme kleur aan de lucht kunnen
geven. Maar dit ziet er veel interessanter uit.

Vaak worden de toon- en kleuraanpassingen die we in hoofdstuk 5 en 6
bespreken toegepast op de hele afbeelding. Maar je kunt ze ook op spe-
cifieke delen van de afbeelding toepassen. Veel van de overige bewerkin-
gen die je in Photoshop uitvoert, pas je alleen toe op beperkte delen van
je afbeelding en niet op de hele afbeelding. Voor die beperkingen gebruik
je selecties.

Figuur 8,2: De selectie (rechts) beperkt de wijziging tot specifieke delen van de foto

Ook voor vele andere taken in Photoshop zijn selecties te gebruiken. Het
kopiëren van een deel van een afbeelding en die kopie dan plakken in
een andere afbeelding is een van de meest gebruikte toepassingen. Een
voorbeeld ervan zie je in figuur 8.3. In de afbeelding linksboven wordt
eerst het onderwerp van de afbeelding geselecteerd. Rechts zie je een
close-up van de selectie. Kopieer de geselecteerde pixels naar het Klem-
bord met de opdracht Bewerken o Kopiëren. Schakel nu over naar een
andere foto en plaats die gekopieerde pixels daarin met de opdracht
Bewerken ô Plakken. Het resultaat zie je linksonder. Met Bewerken o
Transformatie o Schalen pas je de grootte aan en met het gereedschap
Verplaatsen zet je het onderwerp op de juiste plek. Breng eventueel met
het gereedschap Penseel nog wat schaduwen aan. De klus is geklaard en
de foto is beschikbaar voor je snode plannen.

Elke pixel in een afbeelding kan worden geselecteerd, ook gedeeltelijk.
Als je bijvoorbeeld een selectie met rood vult, worden alle geselecteerde
pixels rood, blijven de niet-geselecteerde pixels ongewijzigd en krijgen
de gedeeltelijk geselecteerde pixels een rodere tint. De intensiteit van de
tint hangt af van het selectieniveau. Photoshop gebruikt voor selecties
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meestal S-bits grijswaarden, wat betekent dat er 256 verschillende selec-
tieniveaus zijn.
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Figuur 8.3: Maak een selectie, kopieer, schakel over naar een andere afbeelding en plak

Doezelaar en anti-alias
Voor je gaat lezen over de verschillende gereedschappen en opdrachten
waarmee je selecties maakt, maak je eerst kennis met een paar belang-
rijke termen. Door gedeeltelijk transparante of anders gekleurde pixels te
gebruiken, maken zowel doezelen en anti-aliasrng de randen van je selec-
ties zachter. De overgang tussen de bewerkte selectie en de rest van de
afbeelding is dan vloeiender en minder opvallend.

Vergeet niet dat alle pixels in een afbeelding vierkant zijn en in ordelijke
rijen en kolommen staan (dat is het rasfer in een rasterafbeelding). Als je
een kromme of diagonale lijn maakt, steken de hoeken van de pixels uit.
Die geralelde rand verberg je met de functies Doezelaar en Anti-alias. Je
kunt Doezelaar ook gebruiken om grote, zachte selecties te maken met
een vervaagde rand. Over het algemeen gebruik je Anti-alias als je de
randen netjes wilt houden en Doezelaar voor een zachte, vage rand.

Niets laat de kracht van Doezelaar zo goed zien als een eenvoudige
zwart-op-witdemonstratie, zoals je ziet in frguur 8.4. In de linkerboven-
hoek zie je een niet-gedoezelde selectie die gevuld is met zwart. Rechts-
boven zie je dezelfde selectie met een doezelrand van 2 pixels. Onderaan
is een doezelrand van 15 pixels gebruikt.
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tiguur 8.4: Close-ups van verschillende Doezelwaarden

De doezelrand wordt aan beide zijden van het selectiekader aange-
bracht. Laat je niet in verwarring brengen door de waarde die je op de

optiebalk in het invoervak Doezelaar invult; dat is een algemene richtlijn
en niet een exacte waarde. Een waarde van 15 pixels bij het gereedschap
Ovaal selectiekader levert ongeveer 50 tot 60 gedeelteliik transparante
pixels op, gelijk verdeeld aan beide zijden van het selectiekader. Zelfs

een waarde van I pixel geeft een selectie met 'zachte' pixels aan beide
zijden van het selectiekader.

Anti-aliasing verzacht ook de randen. Het is ontworpen om de hoeken
van pixels langs krommingen en diagonale lijnen te verbergen. Gebruik
anti-aliasing met tekst (zie hoofdstuk 13) Vaak is anti-aliasing al vol-
doende om de randen van je
selecties er goed uit te laten
zien. Doezelen is dan niet
meer nodig. Anti-aliasing is
een ja/nee-keuze en heeft
geen numeriekveld om je
zorgen over te maken. In
figuur 8.5 zie je het verschil
tussen een diagonaal zonder
anti-alias, met anti-alias en
met een doezelrand van I
pixel.

Bij 100 procent inzoomen
blijkt de bovenste lijn kartel-
randen te hebben (linksbo-

Figuur 8.5: Anti-alias maakt de randen van kromme en

dìagonale lijnen vloeiender
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ven). De onderste lijn ziet er zacht en onscherp uit. En de middelste lijn?
Die ziet er precies goed uit. Bij een vergroting van 600 procent zie je de
kartelranden en vage randen pas echt goed. En in het midden zie je dat
Anti-alias lichtgrijze en grijze pixels tussen de zwarte pixels in de randen
plaatst. Je ogen worden bij een vergroting van 100 procent voor de gek
gehouden en zien een strakke zwarte lijn.

Over het algemeen geldt: gebruik anti-aliasing voor vrijwel elke selectie
die niet rechthoekig of vierkant is en gebruik doezelen als je de randen
echt zachter wilt maken om een speciaal effect te bereiken.

Selectîes maken met gereedschappen
Photoshop heeft negen gereedschappen die speciaal zijn ontworpen
voor het maken van selecties. Met die gereedschappen pas je ook de
selecties aan door er delen aan toe te voegen of eruit te verwijderen en
door een selectie samen te voegen met een andere selectie. De negen
selectiegereedschappen zijn onderverdeeld in drie groepen:

/ vier selectiekadergereedschappen;

t/ drie lassoselectiegereedschappen;

/ de gereedschappen Snelle selectie en Toverstaf.

S e I e c t i e ka d e rge r e e d s c h a p ¡r e n
Meestal gebruik je maar twee van de vier selectiekadergereedschappen
die er zijn. In figuur 8.6 zie je de selectiekadergereedschappen samen
met de bijbehorende configuratie op de optiebalk.
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Sleep selecties met de zeer nuttige gereedschappen Rechthoekig selec-

tiekader en Ovaal selectiekader. Klik en sleep je selectie in een wille-
keurige richting. Houd tijdens het slepen de Shift-toets ingedrukt om de

verhoudingen te beperken. Afhankelijk van het gebruikte gereedschap
maak je dan een vierkant of cirkel in plaats van een rechthoek of ovaal.

De selectie centreert zictrzelf op het punt waar de muisaanwiizer zich
bevindt als je tijdens het slepen de Option-toets (Mac) of Alt-toets (Win-
dows) indrukt. De Shift-toets en de Option-/Alt-toets kunnen ook tegelij-
kertijd worden gebruikt. Je voegt aan de bestaande selectie een nieuwe
selectie toe als je de shift-toets indrukt en ingedrukt houdt terwijl begint
te slepen. verwijder een selectie uit de bestaande selectie door de toets
Option/Alt al voor je begint met slepen in te drukken.

Klik eenvoudigweg een keer met het gereedschap Selectiekader één rij
of selectiekader één kolom op het punt waar je een selectie van één pixel
wilt die van links naar rechts of van boven naar beneden over de afbeel-
ding loopt. Misschien gebruik je deze gereedschappen om een soort
raster te maken dat je vult met kleuren. Maar voor hetzelfde geld gebruik
je ze nooit.

Kijk nog eens naar de optiebalken in figuur 8.6. De vier knoppen aan de

linkerkant, die je met elk gereedschap kunt gebruiken, bepalen hoe het
gereedschap met een bestaande selectie omgaat.

/ Nieuwe selectie. Als je op deze eerste knop klikt, vervangt de

selectie die je maakt de bestaande selectie (de voorgaande selec-

tie wordt opgeheven). Je kunt een selectie in de afbeelding slepen
zonder pixels te verplaatsen als je met een selectiegereedschap in
een actieve selectie klikt terwiil deze optie is geselecteerd. Als je

nog geen selectie hebt gemaakt, maken de selectiegereedschappen
altijd een nieuwe selectie, ongeacht de knop die actief is.

/ Toevoegen aan selectie. Klik op de tweede knop of druk de Shift-
toets in en houd die ingedrukt terwijl je sleept als je een actieve
selectie wilt uitbreiden.

/ Verwijderen uit selectie. Klik op de derde knop als ie iets uit een

bestaande selectie wilt verwijderen. Stel dat je het midden uit een

ronde selectie wilt weghalen, zodat je een soort donut-vorm krijgt'
Klik op de derde knop en sleep binnen de oorspronkelijke selectie
om het gat te selecteren.

/ Doorsnede maken met selectie. Je wilt maar een deel van de
' selectie die je hebt bewaren. Je kunt een deel van de bestaande

selectie verwijderen, maar je kunt ook een doorsnede maken van
de bestaande selectie en gelijktijdig de selectie van meerdere delen
daaruit verwijderen.

t63

In frguur 8.7 zie je een voorbeeld van de werking van de vier knoppen'
helemaal links zie je de geselecteerde optie voor het actieve selectie-
gereedschap. Daarnaast staat de oorspronkelijke selectie. In de derde
kolom zie je een andere selectie die wordt gemaakt, waarbij het selectie-
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gereedschap van linksonder naar rechtsboven wordt gesleept. Uiterst
rechts tot slot zie je het resultaat van de gecombineerde selecties.

In het onderste voorbeeld zou je de punten van de ster stuk voor stuk
uit de selectie kunnen verwijderen, maar de doorsnedefunctie doet het-
zelfde in één beweging.

Houd de muisknop en de spatiebalk ingedrukt als je bij de gereedschap-
pen Rechthoekig selectiekader en ovaal selectiekader het selectiekadèr
wilt verplaatsen. Laat de spatiebalk los zodra het kader op de juiste
plaats staat en ga door met slepen.
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Figuur 8.7: Met de knoppen links op de optiebalk bepaal je het type selectie

Kijk nog eens naar de vier varianten van de optiebalk in flguur 8.6. De
weergaven laten een aantal verschillen zien:

/ Anti-aliasing is niet beschikbaar voor het gereedschap Rechthoekig
selectiekader. Omdat de vier zijden van de selectie perfect gelijklopen
met de randen van de pixels is het niet nodig hoeken van pixels te ver-
bergen. Natuurlijk kun je met doezelen de randen zachter maken.

/ HeI gereedschap Rechthoekig selectiekader en het gereedschap
Ovaal selectiekader bieden beide de stijlen Normaal (onbeperkt, het
selectiekader eenvoudigweg slepen), Vaste verhoudingen (bij het
slepen van het selectiekader blijft de hoogte-breedteverhouding die
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je op de optiebalk opgaf behouden) en Vaste grootte (klik eenvou-
digweg in de linkerbovenhoek van wat de selectie wordt).

/ De gereedschappen Selectiekader één rij en Selectiekader één

kolom bieden de vier knoppen waarmee je bepaalt hoe het gereed-

schap omgaat met een bestaande selectie en het veld Doezelaar.
Hoewel ik me afvraag of het niet wat vreemd is een selectie van één
pixel breed of hoog te doezelen...

Las s os e le cti egere eds c h ap p en
In Photoshop CS4 staan er drie lassoselectiegereedschappen tot je

beschikking. Deze gereedschappen bieden je op de optiebalk dezelfde
algemene functies als de selectiekadergereedschappen, zoals je ziet
in figuur 8.8. Je kunt toevoegen, verwijderen en een doorsnede maken
met een bestaande selectie. Ook zijn de opties Doezelaar en Anti-alias
beschikbaar. Het gereedschap Magnetische lasso biedt drie aanvullende
instellingen om te bepalen hoe tijdens het slepen randen worden geiden-

tificeerd.
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tiguur 8.8: De algemene functies van de lassoselectiegereedschappen zijn hetzelfde als die voor

de selectiekadergereedschappen

Waarin is het lassogereedschap dan anders dan het selectiekadergereed-
schap? Lees maar:

/ Lasso. Hetgereedschap Lasso geeft je de vrije hand; je klikt en
sleept de selectie eenvoudig zoals je hem hebben wilt. Je kunt een
selectie slepen en weer terugkeren naar het beginpunt, maar je kunt
ook de muisknop onderweg loslaten om de selectie vanaf dat punt
over te laten gaan in een rechte lijn die eindigt bij het beginpunt. Je

schakelt tijdelijk over op het gereedschap Veelhoeklasso als je tij-
dens het slepen de Option-/Alt-toets ingedrukt houdt.

/ Veelhoeklasso. In plaats van te slepen klik-klik-klik ie om rechte
selectiesegmenten te maken met elke gewenste hoek en lengte. Er
verschijnt een kleine cirkel rechts van de muisaanwijzer om aan te
geven dat je weer bij het begin bent, als je de muisaanwijzer op het
beginpunt plaatst. Je kunt de selectie ook voltooien door te dubbel-

F
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klikken. Tijdens het slepen schakel je tijdelijk over naar het gereed-
schap Lasso door de Option-/Alt-toets ingedrukt te houden. Je bent
dan niet gebonden aan rechte lijnen voor je selectie. Met de Option-/
Alt-toets schakel je heen en weer tussen het uit de losse pols selec-
teren met het gereedschap Lasso en het maken van een selectie met
perfect rechte lijnen met het gereedschap Veelhoeklasso.

t/ Magnetische lasso. Het gereedschap Magnetische lasso is erg han-
dig als je een selectie wilt maken rond een onderwerp dat duidelijk
in contrast staat met zijn achtergrond. Een eenvoudig onderwerp
op een effen achtergrond is de perfecte kandidaat voor dit gereed-
schap, maar je kunt het eigenlijk gebruiken bij vrijwel elke afbeel-
ding waar de randen van de selectie duidelijk anders zijn dan de rest
van de afbeelding. Klik en sleep het gereedschap langs de rand van
het onderwerp. Ga terug en sleep nogmaals langs de rand als het
gereedschap de rand gemist heeft. Klik om een ankerpunt te maken
wanneer de rand een scherpe hoek maakt. Ga weer terug en druk op
Delete/Backspace om een verkeerd geplaatst ankerpunt te verwijde-
ren. Als je overigens een drukgevoelig tekentablet hebt, kun je met
de druk die je op de pen uitoefent de breedte van het gereedschap
variëren. Gebruik hiervoor de knop net rechts van het vak Frequen-
tie op de optiebalk.

Het gereedschap Magnetische lasso maakt gebruik van alle beschik-
bare kleurkanalen om kleurverschillen langs de randen te identifice-
ren. Vertel het gereedschap hoe breed het gebied is waarin het moet
zoeken naar een rand met het invoervak Breedte op de optiebalk.
Het invoervak Contrast laat het gereedschap weten hoeveel de
rand moet afwijken. In het invoervak Frequentie geef je aan hoeveel
ankerpunten het gereedschap plaatst bij het maken van de selectie.

Het gereedschap Snelle selectie
Je zou het gereedschap Snelle selectie kunnen zien als een soort toverstaf
in penseelvorm. Afhankelijk van de kleurvariaties onder het penseel en
de gekozen penseelgrootte selecteert dit gereedschap terwijl je het sleept
door een kleurgebied auto-
matisch gelijke kleuren in
het omliggende gebied. Met
de blokhaken I en ] pas je
tijdens het werken de pen-
seelgrootte aan. Het aanpas-
sen van de penseelgrootte
bij dit gereedschap werkt
ook prima met een drukge-
voelig tekentablet. Na wat
oefening zul je merken dat
zelfs ingewikkelde selecties
eenvoudig zijn uit te voeren
met dit gereedschap (zie
figuur 8.9). Figuur 8.9: Sleep door een kleurgebied om de pixels

onder het penseel en bijgelegen pixels van dezelfde
kleur te selecteren

bli-Tab* úed ùhdreebi



Exacte selecties
ln de vervolgkeuzelijst Stijl schuilen twee
belangrijke opties: Vaste verhoudingen
en Vaste grootte. Als je de eerste optie
gebruikt in combinatie met het gereed-
schap Rechthoekig selectiekader of
0vaal selectiekader wordt de selectie
gemaakt met de op de optiebalk gekozen

hoogte-breedteverhouding. Dit is erg
handig als je een foto een specifiek for-
maat wilt geven, bijvoorbeeld voor een
standaard fotolijst. Hoewel het selec-
tiegereedschap de omvang niet aanpast
voor je, kun je na het maken van de selec-
tie de foto omzetten naar de gewenste
afmetingen en resolutie door Afbeelding
o Uitsnijden te kiezen en vervolgens
Af beelding Þ Af beeldingsgrootte. ln
hoofdstuk 4 lees je meer over het wiizigen
van het formaat en bijsnijden van foto's.

Met de optie Vaste grootte wijzig je het
gedrag van de gereedschappen. Voer op

de optiebalk een exacte breedte en hoogte
in en plaats vervolgens de muisaanwijzer
in de linkerbovenhoek van het gedeelte

dat je wilt selecteren en klik een keer. De

selectie wordt vanaf dat punt naar rechts
en naar beneden gemaakt. Je kunt het
selectiekader later nog verplaatsen, dus
je hoeft niet alte nauwkeurig te werken en

le ook geen zorgen te maken als de selec-
tie niet helemaal op de iuiste plaats staat.
Zorg wel dat de meest linkse knop van de

vier knoppen op de optiebalk is geselec-
teerd als je de selectie verplaatst. Met de

knop tussen de invoervakken Breedte en

Hoogte verwissel je de waarden voor de

breedte en de hoogte van de opties Vaste
verhouding en Vaste grootte.

Hoofdstuk 8: Gorrecties van de bovenste plank

H et gereedschap ToØrstaf
Het gereedschap Toverstaf selecteert pixels die gelijk zijn aan de pixel
waarop je met het gereedschap hebt geklikt. Net als bij de andere selec-
tiegereedschappen kun je anti-aliasing instellen, pixels aan een selectie
toevoegen of eruit verwijderen en een selectiedoorsnede maken. Tolerqn-
fre bepaalt hoe nauw pixels met je doelkleur moeten overeenstemmen
voor ze in de selectie worden opgenomen. Schakel de optie Aangrenzend
in om alleen pixels te selecteren die dezelfde kleur hebben en grenzen
aan het gebied waarin je klikte. Met de optie Monster nemen van alle
lagen selecteer je identiek gekleurde pixels op alle zichtbare lagen van je

afbeelding en niet alleen op de actieve laag.

Stel je een lage waarde in bij Tolerantie, dan worden alleen die pixels
geselecteerd die behoorliik hetzelfde zijn als de pixel waar je op klikt. Een

hogere tolerantie zorgt voor een breder bereik aan kleuren, wat wel of
niet toepasselijk is voor de selectie die je maakt.

Hoeken tlerfîjnen
Misschien is je bij het bekijken van de verschillende afbeeldingen van de
optiebalk aan de rechterkant de knop Hoeken verfijnen opgevallen. Met
het verfijnen van de hoeken helpt deze optie (zie figuur 8.10) je bij het
perfectioneren van je selecties. Dit is wat je moet weten over de opties in
het dialoogvenster Hoeken verfljnen:

t67
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t/ Slraal. Het vergroten van de
straal kan helpen de rand in
een gebied met vage over-
gangen te verbeteren.

/ Contrast. Vergroot het con-
trast als de zachte of gekar-
telde randen van een gebied
ongewenste kleuren veroor-
zaken. Kies na het vergroten
van het contrast de opdracht
Hoeken verfijnen, die dan de
pixels waarvan de kleur te
veel afwijkt van het geselec-
teerde gebied uit de selectie
verwijdert.

¡/ Vloeiend. Soms is de rand
van een geselecteerd gebied
te rafelig. Het verhogen van
de waarde bij Vloeiend lijkt
een beetje op het toepassen
van Anti-alias op de rand.
Bij hogere waarden worden
hoeken afgerond.
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Figuur B.'10: ln het onderdeel Beschrijving
lees je nog eens wat elke optie van het
dialoogvenster doet

ö

t/ Doezelaar. Het vergroten van de waarde bij deze opdracht maakt de
randen van een selectie vloeiender, op dezelfde manier als wanneer
je de opdracht Selecteren ö Bewerken o Doezelaar kiest. Gebruik
Doezelaar voor het zachter maken van de randen; gebruik Straal om
de kartelige randen van de selectie bij te schaven.

y' Samenvouwen/uitvouwen. Deze schuifregelaar gebruik je om de
aanpassingen die je maakt in het dialoogvenster Hoeken verfijnen
verder te verbeteren en niet om de selectie eenvoudigweg te vergro-
ten of te verkleinen, zoals bij Selecteren o Bewerken ö Vergroten/
Slinken. Samenvouwen/uitvouwen heeft geen effect op de selectie
als alle andere schuifregelaars op nul staan.

Met de knoppen onder de schuifregelaar Samenvouwen/uitvouwen wij-
zig je de weergave van de voorvertoning in je afbeeldingsvenster. Wen
je aan tijdens je werk regelmatig een andere voorvertoning te kiezen. De
linker knop toont het selectiekader in je afbeelding. Met de tweede knop
verschijnt dezelfde rode laag over de afbeelding als in de snelmasker-
modus, waar we later in dit hoofdstuk op terug komen. Met de derde en
vierde knop ontdek je of er lichte en donkere afwijkingen langs de randen
staan. En de laatste knop biedt je zicht op de zachtheid (de doezelrand)
van de randen van je selectie.
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Ie selectieopdrachten
Bij het selecteren van pixels
in je kunstwerk staan er
l7 menuopdrachten tot
je beschikking. Sommige
hebben eenvoudige en toe-
passelijke namen, zoals de
opties boven in het menu
Selecteren. In figuur 8.11

zie je een overzicht van de
opties in het menu Selec-
teren. (Met de opties Alle
lagen, Selectie lagen ophef-
fen en Vergelijkbare lagen
selecteer je geen pixels,
maar wijzig je de actieve
lagen in het deelvenster
Lagen.)

Deselect€ren
Opn¡euw 5electeren
selectie omkeren

Hoeken

Alle liqen
5¡Jcat c l¡.J!,ì opllrllcf
Vrrqtlijl(b.ìt l.1qtil

Kleurbere¡k,..

*D
o*D
tst
\liA

\SR
Omranden...
Vloe¡end maken...
Ve19roten...
Sl¡nken...
Doezelâar... \SD

FiguurS.ll: Voor de duidelijkheid zijn in ditvoorbeeld
Deselecteren en 0pnieuw selecteren allebei beschik-
baar; normaal gesproken kan dat niettegelijk

De primaîre selectieopdrachten
Met uitzondering van de opdracht Opnieuw selecteren zul je de opties
bovenaan in het menu waarschijnlijk het meest gebruiken. Je bespaart
veel tijd als je de sneltoetsen uit je hoofd kent en regelmatig gebruikt.

t/ Lllesselecteren (Command+A/Ctrl+A). Deze opdracht doet zijn
naam eer aan: alle pixels op de actieve laag (of masker) van de
afbeelding worden geselecteerd.

/ Deselecteren (Command+D/Ctrl+D). Met deze opdracht zorg je dat
er geen enkele pixel is geselecteerd. Dit is handig als het lijkt alsof
een filter of een aanpassingsopdracht niet werkt. Als er nog een
selectie is die je over het hoofd hebt gezien, kan die ervoor zorgen
dat een opdracht niet doet wat je verwacht of ergens anders doet
wat je had verwacht.

/ Opnieuw selecteren (Command+Shift+D/Ctrl+Shift+D). Voor al
die keren dat je een ingewikkelde selectie per ongeluk verwijdert,
is deze fantastische opdracht je redding. Keer terug naar de laat-
ste selectie door eenvoudigweg Opnieuw selecteren te kiezen. Of
gebruik de opdracht Ongedaan maken.

¡/ Selectie omkeren (Command+Shift+I/Ctrl+Shift+t). Met deze
opdracht keer je de selectie om. Wat geselecteerd was, is niet meer
geselecteerd en wat niet geselecteerd was, is geselecteerd. Vergeet
niet de Shift-toets te gebruiken, want zonder die toets keer je alleen
de kleuren in de afbeelding om en niet de selectie.

Toename
cel¡jkend

Transformatie selectie

Bewerken ¡n snelmaskermodus

5r ectir l¡dt¡...
Select¡e opslaan...
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De opdracht Kleurbereik
De krachtige opdracht Kleurbereik vormt midden in het menu Selecteren
zijn eigen groep. Je kunt natuurlijk selecteren met het gereedschap Snelle
selectie of door met ingedrukte Shift-toets met het gereedschap Tover-
staf te klikken, maar met de opdracht Kleurbereik selecteer je sneller en
eenvoudiger op kleur. In figuur 8.12 klikte en sleepte ik met de middelste
pipet over wat oranje gebieden in de afbeelding. Je kunt ook eenmaal
klikken met de linker pipet en dan met de middelste pipet kleuren aan de
selectie toevoegen of eruit verwijderen. De schuifregelaar Overeenkomst
boven in het dialoogvenster bepaalt hoeveel een kleur moet lijken op de
kleur waarop geklikt is, voordat hij wordt geselecteerd.

aôô 08-l2.rif 100,6

Figuur 8.12: De opdracht Kleurbereik selecteert op kleur

Op de volgende manieren krijg je tijdens het selecteren beter zicht op
de selectie die je maakt. In figuur 8.13 zie je de opties van de vervolg-
keuzelijst Selectievoorvertoning. De opties Grijswaarden (linksboven)
en Zwarte rand (rechtsonder) laten duidelijk zien dat de achtergrond
gedeeltelijk wordt geselecteerd als je op OK klikt. Verlaag de waarde van
Overeenkomst of klik met het rechter pipet op de delen van de schutting
die niet wilt selecteren. Witte rand (linksonder) laat duidelijk zien dat de
puntjes van sommige bladeren onder de bloemen ookworden opgeno-
men in de selectie. Negeer dit en hef achteraf de selectie voor dit gebied
op door te slepen met het gereedschap Lasso terwijl je de Option-/Alt-
toets ingedrukt houdt. Hoewel de optie Snelmasker vaak geschikt is bij
afbeeldingen zonder rode en oranje tinten is de optie hier (rechtsonder)
vanwege de kleur van de afbeelding vrijwel zinloos.

In de vervolgkeuzelijst boven in het dialoogvenster Kleurbereik kies je
tussen kleuren van het type RGB (rood/groen/blauw) en CMY (cyaanl
magenta/geel), hooglichten, middentonen en schaduwen en zelfs kleuren
buiten het gamma van de afbeelding, oftewel kleuren die in de geselec-
teerde kleurruimte niet kunnen worden weergegeven. De schuifregelaar
Overeenkomst is niet meer beschikbaar als je een van deze instellingen
kiest.
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Figuur 8.13: Kleurbereik biedt vier mogelijke voorvertoningen

S e I e c t î e aan l, as s i n g s o p d ra c h te n
De volgende groep opdrachten van het menu Selecteren omvat maar
liefst zes opdrachten: de opdracht Hoeken verfijnen en de vijf bewer-
kingsopdrachten, die elk een numeriek invoervak hebben:

/ Kader. Deze opdracht in het submenu Bewerken maakt met de
geselecteerde breedte een selectie die gecentreerd is binnen de
bestaande selectie. Vul de rand om een soort lijst rond de oorspron-
kelijke selectie te krijgen of verwijder alle pixels en daarmee alle
kleuren uit de rand.

/ Vloeiend. Soms krijg je allerlei kleine, niet-geselecteerde gebied-
jes van een of twee pixels te zien als je een selectie maakt met het
gereedschap Toverstaf. Misschien vielen ze net buiten het bereik
van de tolerantiewaarde. Geen probleem! Met de opdracht Vloeiend
en een straal van een of twee pixels krijg je die verdwaalde pixels
nog te pakken. Met deze opdracht verwijder je ook kartelranden
langs de buitenkant van de selectie.

,/ Vergroten. Met de opdracht Vergroten verschuif je de rand van de
selectie een specifiek aantal pixels naar buiten. Wees wel voorzich-
tig als de oorspronkelijke selectie scherpe hoeken of punten heeft,
want die worden afgerond. In het deelvenster Paden kun je de selec-
tie converteren naar een pad, dat pad schalen en weer naar een
selectie converteren. In hoofdstuk ll lees ie meer over paden.

/ Slinken. Deze opdracht laat de selectie met het gespecifrceerde aan-
tal pixels inkrimpen.
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tl Doezelaanr. Met deze optie, die al eerder in dit hoofdstuk is behan-
deld, maak je de randen van een selectie vloeiender. Vaak is het ver-
standig een Doezelaar-waarde van zo'n twee pixels te gebruiken als
je een selectie plakt of verplaatst.

Lager in het menu Selecteren vind je de opties Toename en Geìijkend,
die wel wat lijken op het gereedschap Toverstaf met op de optiebalk het
selectievakje Aangrenzend wel gemarkeerd (Toename) of niet gemarkeerd
(Gelijkend). Ze gebruiken zelfs de instelling Tolerantie van Toverstaf. Met
Toename voeg je naastgelegen pixels van de juiste kleur aan je selectie
toe en met Gelijkend doorzoek je de volledige afbeelding naar pixels met
dezelfde kleur. Gebruik deze opties als de oorspronkelijke selectie voor-
namelijk uit één kleur bestaat. Bij selecties met veel verschillende kleuren
wordt met deze opdrachten namelijk vrijwel alles geselecteerd.

De Ørm Øn selectîes Øijzigen
Soms voldoen de mogelijkheden van je selectie niet aan je wensen.
Zo maakt het gereedschap Ovaal selectiekader probleemloos ovale
selecties, maar die zijn horizontaal of verticaal. Wat nu als je een ovale
selectie onder een bepaalde hoek nodig hebt? Dat is het moment dat de
opdracht Selecteren ö Transformatie selectie in actie mag komen. Maak
de beginselectie, kies de opdracht Transformatie selectie en manipuleer
de selectie naar wens, zoals je ziet in figuur 8.14.

Dit zie je in figuur 8.14:

/ Linksboven. Dit is de oorspronkelijke selectie.

/ Middenboven. Klik op een willekeurig ankerpunt en sleep om de
hoogte of breedte van de selectie te wijzigen.

,/ Rechtsboven. Plaats de muisaanwijzer buiten het selectiekader en
sleep om te roteren.

/ Middelste rij links. Sleep een van de ankerpunten in een hoek om
tegelijkertijd de hoogte en de breedte te wijzigen.

/ Middelste rij midden. Je voorkomt dat de selectie tijdens een for-
maatwijziging vervormd raakt door de Shift-toets ingedrukt te hou-
den terwijl je een hoekankerpunt sleept.

/ Middelste rij rechts. Houd tijdens het verslepen van een hoekanker-
punt de Option-/Alt-toets ingedrukt om de afbeelding aan de hand
van het dradenkruis in het midden te schalen. Om het transforma-
tiepunt te wijzigen, kun je het dradenkruis overal naartoe slepen,
zelfs buiten het selectiekader. Je kunt ook de Shift-toets met de
Option-/Alt-toets gebruiken.

/ Linksonder. Houd de Command-/Ctrl-toets ingedrukt en sleep een
ankerpunt aan een zijkant om te draaien.
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Figuur 8.14: De vele transformatiemogelijkheden

/ Middenonder. Houd de Command-/Ctrl-toets ingedrukt en sleep
een hoekankerpunt aan een zijkant om te vervormen.

/ Rechtsonder. Voeg perspectief toe aan de selectie door twee of vier
hoekpunten te slepen terwijl je de Command-/Ctrl-toets ingedrukt
houdt. Om pootafdrukken te maken die naar de horizon weg te lijken
lopen, vul je deze transformatie met kleur, verplaats en verklein je
de selectie, vul je opnieuw en herhaal je dit proces.

Ila s ke rs e I e c t i e o p dra c h te n

Onder aan het menu Selecteren zie je een paar opdrachten waarmee je
selecties opslaat voor toekomstig gebruik en je ze ook daadwerkelijk
opnieuw gebruikt. Bij het opslaan van een selectie maak je in de afbeel-
ding een alfakanaal. Net als een kleurkanaal is een alfakanaal een grijs-
waardenweergave van de afbeelding. Gebieden die geselecteerd zijn als
het kanaal als selectie wordt geladen, zijn wit. De zwarte delen in het
kanaal zijn de niet-geselecteerde gebieden. Grijs verwijst naar gedeelte-
lijk geselecteerde pixels.

In de volgende paragraaf bespreek ik uitgebreid kanalen. Vergeet bij
het bekijken van de selectieopdrachten niet dat je met de optie Selec-
tie opslaan elke selectie als alfakanaal kunt opslaan en dat je diezelfde
selectie met de opdracht Selectie laden op een later moment weer
tevoorschijn haalt zonder alles opnieuw te hoeven selecteren.

,./,
a.:'/
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IlasÍcers... nîet alleen tloor carnaual
In Photoshop is een masker een kanaal (in het deelvenster Kanalen) met
informatie over een selectie of een zichtbare laag. Selecties die als mas-
ker zijn opgeslagen, worden ook wel alfakanalen genoemd. Maak er een
gewoonte van ingewikkelde selecties op te slaan als alfakanaal, voor het
geval dat. Wanneer is een selectie'ingewikkeld'? Dat hangt ervan af hoe-
veel tijd je hebt. Ik sla in Photoshop alles op wat langer dan twee minuten
kost. En wat betekent'voor het geval dat'? Misschien wil je de afbeelding
later nog eens bewerken, of je wilt morgen verder gaan, of (even afklop-
pen) je computer loopt vast. Sla je selecties op, voor het geval dat...

Selecties olrslaan en laden
Kies eenvoudigweg Selecteren ö Selectie opslaan en geef een naam
aan het nieuwe kanaal als je een alfakanaal nodig hebt. Als je in pho-
toshop meerdere documenten met exact dezelfde pixelafmetingen hebt
geopend, kun je voor het nieuwe kanaal gewoon een van de beschikbare
documenten selecteren. Als je eerder al een selectie als alfakanaal had
opgeslagen, kun je beide selecties in één kanaal laten samenwerken als
je dat wilt. In figuur 8.15 zie je dat de opties onder Bewerkingen overeen-
komen met de functies op de optiebalk bij de selectiegereedschappen: je
kunt het geselecteerde kanaal vervangen, aan een bestaand kanaal toe-
voegen, uit het bestaande kanaal verwijderen of een doorsnede maken
met het bestaande kanaal.

õ Bloemen.psd 50,ú (RC8/8¡)

t¡
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Q Kanaal veruangen

6Toevoegen a¿n keñåal

OVeM¡jderen uit kanaal

O Doorsnede maken met kånaal
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Figuur 8.15: Een nieuwe selectie kan een bestaand kanaal aanpassen
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Kies Selecteren c¡ Selectie laden of klik in het deelvenster Kanalen met
ingedrukte Command-/Ctrl-toets op de miniatuur van het alfakanaal als
je een opgeslagen selectie wilt activeren om ermee te werken.

Het dialoogvenster Selectie laden bevat dezelfde functies als het dia-
loogvenster Selectie opslaan (zie opnieuw figuur 8.15). Tijdens het laden
van een selectie kun je toevoegen of verwijderen uit een bestaande
selectie of een doorsnede met een bestaande selectie maken. Als je de
optie Omkeren inschakelt, kun je zelfs een selectie omdraaien tijdens het
laden. Dit selectievakje markeren heeft hetzelfde resultaat als het laden
van de selectie en vervolgens Selecteren ö Selectie omkeren kiezen,
maar het is eenvoudiger en ook sneller.

Een alfakanaal beuterken
Alfakanalen zijn grijswaardeweergaven, net als kleurenkanalen. Dat bete-
kent dat je ze dus net zo bewerkt als andere grijswaardenafbeeldingen.
Klik in het deelvenster Kanalen op het kanaal dat je actief en zichtbaar
wilt maken. In het afbeeldingsvenster verschijnt een zwart-witvoorstel-
ling van de opgeslagen selectie. Klik in de kolom met het oogje, links van
het RGB-kanaal (of CMYK-kanaal) als je tijdens het werken de afbeelding
wilt bekijken. Het alfakanaal verschijnt als een rode laag over de afbeel-
ding. In figuur 8.16 zie je aan de linkerkant alleen het alfakanaal en aan de
rechterkant het alfakanaal samen met het RGB-kanaal. Zoek de verschil-
len tussen de deelvensters Kanalen. Zie je de kolom met de oogjes in de
linker kolom van het deelvenster rechts?

Figuur 8.16: Bekilk alleen het alfakanaal (links) of het alfakanaal als rode laag (rechts)
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Met een actief alfakanaal kun je deze dingen doen:

/ }{et alfakanaal vervagen. Met de optie Filter o Vervagen verzacht je
de randen van een alfakanaal, net zoals de functie Doezelaar dat bij
een selectie doet. Een groot verschil daarbij is dat je hier een voor-
vertoning van het effect te zien krijgt en je tijdens het slepen met
een selectiegereedschap dus niet hoeft te gokken hoeveel je moet
vervagen.

t/ Het alfakanaal verscherpen. Kies Filter ö Verscherpen om de ran-
den van een opgeslagen selectie scherper en duidelijker te maken.

/ In het alfakanaal tekenen. Wijzig de selectie door met het gereed-
schap Penseel met zwart, wit en grijs in het kanaal te tekenen. Met
wit voeg je delen toe aan de opgeslagen selectie, met zwart verwij-
der je delen uit de selectie en selecteer gedeelten van de selectie
met grijstinten. Door losse pixels toe te voegen of te verwijderen,
bewerk je een alfakanaal zeer nauwkeurig met het gereedschap Pen-
seel en kun je ook duidelijke randen toevoegen.

/ Niveaus of curven in het alfakanaal gebruiken. Als de opgeslagen
selectie is gedoezeld of andere gedeeltelijk geselecteerde gebieden
bevat (de grijzen in het alfakanaal), manipuleer je die met de aan-
passingen in Curven of Niveaus (van het menu Afbeelding o Aanpas-
singen). De aanpassing Niveaus is bij uitstek geschikt om een gedoe-
zelde rand te verwerken.

t/ Een of meer filters op het alfakanaal toepassen. Met artistieke fil-
ters breng je speciale effecten aan op een opgeslagen selectie, zoals
randen en lijsten. In hoofdstuk l5 lees je alles over filters.

Werken in de modus Snelmasker
Goed, dus je wilt een selectie maken, die opslaan als alfakanaal, het
alfakanaal activeren, op de kolom met de oogjes klikken om het RGB-
kanaal zichtbaar te maken zodat je ziet wat je doet, tekenen in het
alfakanaal en er filters op toepassen, het RGB-kanaal actief maken, het
alfakanaal laden als selectie en dan iets creatiefs ermee doen. Poel Wat
dacht je van een eenvoudigere methode?

Maak in de snelmaskermodus van Photoshop een algemene selectie, druk
op de Q-toets om de modus te activeren, bewerk de selectie alsof het een
masker is en druk dan weer op de toets Q. Wauw, je hoeft niet eens met
een selectie te beginnen! In de snelmaskermodus verschijnt het masker
als een rode laag over de afbeelding, net zoals een alfakanaal eruit ziet als
het RGB-kanaal zichtbaar is (zoals je ziet in frguur 8.16). Teken, pas filters
toe of voer aanpassingen uit of maak selecties; in snelmaskermodus kun
je alles doen wat je met een grijswaardenafbeelding kunt doen.

Gebruik de snelmaskermodus voor het maken van selecties als je het
gereedschap Penseel prettiger vindt dan het gereedschap Lasso. Mis-
schien 'teken' je in de modus Snelmasker een selectie sneller dan wan-
neer je hem met een lassogereedschap sleept of een van de selectie-
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opdrachten gebruikt. Open de
snelmaskermodus, teken het mas-
ker, verlaat de snelmaskermodus
en klaar is je selectie. Door op de
knop onder in de gereedschapset
te klikken, kun je de snelmasker-
modus ook activeren en sluiten.
Wanneer je dubbelklikt op de
knop, verschijnt het dialoogven-
ster Snelmaskeropties, zoals je Figuur 8.17: Pas de dekking en de kleur van

ziet in figuur 8.17). Je kunt de het snelmasker aan

werking van de laag omkeren,
zodat geselecteerde delen zichtbaar worden in plaats van de niet-gese-
lecteerde gebieden. Je kunt ook de kleur en de doorzichtigheid van de
laag aanpassen. Als je terugbladert naar figuur 8.13 zie je hoe moeilijk het
is de randen van de oranje bloemen te herkennen met de rode laag. Dat
probleem zou je oplossen door de Iaag bijvoorbeeld blauw te maken.

In de snelmaskermodus teken je standaard met zwart op delen die je niet
wilt selecteren. Met wit teken je op de delen die je wel wilt selecteren en
met grijstinten teken je op de delen die je gedeeltelijk wilt selecteren.

Ilaskers toet)oegen aan lagen
en slimwe objecten
Bij afbeelding met meerdere lagen (zie hoofdstuk l0) kun je de inhoud
van een laag of een slim object gedeeltelijk verbergen mel loagmaskers.
Laagmaskers hebben veel overeenkomsten met alfakanalen: laagmas-
kers zijn selecties die als kanalen zijn opgeslagen, in het Iaagmasker kun
je tekenen, je kunt filters toepassen en aanpassingen maken enzovoort.
Vergeet niet dat een laagmasker alleen in het deelvenster Kanalen ver-
schijnt als je zijn laag in het deelvenster Lagen selecteert. De miniatuur
van het laagmasker staat in het deelvenster Lagen rechts van de minia-
tuur van de laag. Klik op de miniatuur van de laag die je wilt bewerken
en bewerk de laag dan zoals je een alfakanaal bewerkt. Vergeet niet na
afloop de laag te deactiveren door op de laagminiatuur te klikken.

De eenvoudigste manier waarop je een laagmasker toevoegt, is een selec-
tie maken van de pixels die je zichtbaar wilt hebben en dan onderaan
het deelvenster Lagen op de derde knop van links, de knop Laagmasker
toevoegen klikken. Je kunt ook een selectie maken en vervolgens Laag c)

Laagmasker o Selectie onthullen kiezen of Laag o Laagmasker ô Selec-
tie verbergen. In dat menu kom je ook de opdrachten Alles onthullen en
Alles verbergen tegen waarmee je het laagmasker uitschakelt (verbergt)
of verwijdert. Je kunt het laagmasker ook toepassen, zodat de verborgen
pixels van de laag verdwijnen.

Je kunt aan de laag met de naam,Acl¿ tergrond (cursief geschreven) in
het deelvenster Lagen geen laagmasker toevoegen, omdat de laag geen
transparante delen kan bevatten. Geen probleeml Dubbeìklik eenvoudig-
weg in het deelvenster Lagen op de naam van de laag en geef hem een

f) Gemaskeerde gebleden

O Geselect€erdê gebteden Annuler€n
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andere naam.Zo wordt het een gewone laag die staat te trappelen om je
laagmasker te ontvangen.

Een laagmasker is in het deelvenster Lagen geftoppeld aan de laag, waar-
door het masker meebeweegt als je de laag verplaatst. Nieuw in Pho-
toshop CS4 is dat een masker automatisch wordt gekoppeld aan een slim
object. Klik op het lege deel of het pictogram tussen de miniaturen in het
deelvenster Lagen om het masker en de laag of het slimme object te kop-
pelen of te ontkoppelen.

Ilaskeren met uector¡taden
Een Iaag of een slim object kan ook met een vectorpad worden gemas-
keerd. ln hoofdstuk ll lees je meer over paden. Vectormaskers hebben
zeer nauwkeurige randen en met het gereedschap Direct selecteren kun
je ze als pad bewerken. Voor elke laag behalve de achtergrondlaag geldt
dat hij zowel een gewoon pixelgeoriënteerd masker als een vectormasker
kan hebben. Pixels op die laag moeten zowel in het laagmasker als in het
vectormasker staan om ze in je kunstwerk te laten verschijnen. Als een
laag zowel een laagmasker als een vectormasker heeft, verschijnt aan
de rechterkant van het deelvenster Lagen de miniatuur van een vector-
masker.

Aanpassingslaqen Øor nauøkeuriqe
trtîjziginqen

De aanpassingen in kleur en tonaliteit die je maakt in Photoshop kun je
op een later moment verbeteren, wijzigen of verwijderen. De meeste van
de in hoofdstuk 5 en 6 besproken aanpassingsopdrachten zijn beschik-
baar als aanpassingslacg. Een aanpassingslaag past de aanpassing op
dezelfde manier toe als de opdracht, maar er zijn een aantal voordelen:

/ Aanpasbare aanpassingen. Je kunt de instellingen in het dialoog-
venster van de aanpassingslaag op elk gewenst moment aanpassen.

/ Omkeerbare aanpassingen. Je kunt een aanpassingslaag verwijde-
ren, zodat de wijzigingen uit de afbeelding verdwijnen.

/ Verborgen aanpassingen. Verberg een wijziging tijdelijk door op de
kolom met de oogjes aan de linkerkant van de aanpassingslaag in
het deelvenster Lagen te klikken.

/ Instelbare aanpassingen. Je kunt de doorzichtigheid en overvloei-
modus van aanpassingslagen veranderen om het effect bij te stellen.

/ Beperkte aanpassingen. Beperk het effect van aanpassingslagen
tot slechts enkele pixels door laagmaskers en vectormaskers toe te
voegen. Je kunt het masker later nog bewerken.

.-"ö
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Vanwege deze extra flexibiliteit zul je in je afbeeldingen de aanpassingsla-
gen vaker gebruiken dan de aanpassingsopdrachten. Voor opdrachten die
niet als aanpassingslaag kunnen worden toegevoegd, zul je natuurlijk nog
steeds het menu Afbeelding Þ Aanpassingen nodig hebben.

Een aan ¡ras s i ngs laag toe(loeqen
Nieuw in Photoshop CS4 is het deelvenster Aanpassingen (zie frguur 8.18,
links) waarmee je snel en eenvoudig aanpassingslagen aan je afbeeldin-
gen toevoegt. Open het deelvenster, selecteer een voorinstelling of een
zelfgedefinieerde aanpassing en klik op de knop voor het type aanpas-
singslaag dat je wilt toevoegen. Het deelvenster Aanpassingen verandert
in een kleine versie van het dialoogvenster dat bij de gekozen aanpassing
hoort en biedt dezelfde opties die je ziet als je Afbeelding o Aanpassin-
gen kiest. Onder aan het deelvenster vind je verschillende knoppen:

r/ Terugkeren naar de lijst met aanpassingen. Klik op de naar links
wijzende pijl om een nieuwe aanpassingslaag te maken die boven de
laag komt die je net hebt afgerond.

t/ Zichtbaarheid van laag in-/uitschakelen. Klik op het oogje om de
huidige aanpassingslaag te verbergen en klik opnieuw om hem te
tonen. Gebruik deze knop om tijdens de werkzaamheden een voor-
vertoning van de aanpassing te zien.

/ Standaardinstellingen voor aanpassen herstellen. Klik op de knop
met de gebogen pijl om de standaardinstellingen van de huidige
aanpassing te herstellen.

r/ Aanpassingslaag verwijderen. Klik op het pruìlenbakje rechts-
onder in het deelvenster Aanpassingen als je de huidige
aanpassingslaag wilt verwijderen.
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Figuur 8.18: Aanpassingslagen kun je toevoegen via het deelvenster Lagen
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Met de sneltoets Command+Z lCIrl+Z herstel je de standaardwaarden in
het deelvenster Aanpassingen. Houd ook de Option-/Alt-toets ingedrukt
om alleen de laatste wijziging te herstellen, zoals de opdracht Ongedaan
maken dat doet.

Je kunt ook een aanpassingslaag toevoegen via het menu onder aan het
deelvenster Lagen. Klik op de vierde knop van rechts en selecteer in het
menu dat verschijnt het type aanpassingslaag dat je wilt toevoegen (zie
rechts in figuur 8.18). Je kunt ook het submenu Laag ö Nieuwe aanpas-
singslaag gebruiken. De mogelijkheden zijn hetzelfde. Kies je de methode
via het deelvenster Lagen, dan wordt het juiste dialoogvenster direct
geopend. Werk je met het submenu, dan verschijnt eerst het dialoogven-
ster Nieuwe laag.

De bovenste drie opties van het menu dat je opent via het deelvenster
Lagen zijn zogeheten opuullagen; lagen die volledig met een kleur, kleur-
verloop of een patroon zijn gevuld. Door een nieuwe lege laag toe te voe-
gen en Bewerken ô Vullen te kiezen doe je hetzelfde. Je kunt zo'n laag ook
toevoegen via het menu Lagen o Nieuwe opvullaag. Deze drie opties zijn
overigens ook beschikbaar via het deelvenster Aanpassingen.

le aanpass¡nqen beperken
Als je afbeelding meerdere lagen heeft en wil je dat maar één van deze
lagen wordt beinvloed door de aanpassingslaag, beperk dan het effect
van de aanpassingslaag tot de gewenste laag. Klik terwijl je de Option-/
Alt-toets ingedrukt houdt in het deelvenster Lagen op de lijn tussen de
twee lagen. Zo hef je overigens ook een beperking op. In figuur 8.19 zie
je het verschil tussen een tot één laag beperkte aanpassingslaag (links)
en een niet-beperkte aanpassingslaag (rechts). Zodraje de koppeling
opheft, geldt de aanpassing voor alle onderliggende lagen en niet alleen
voor de eerste onderliggende laag. Schakel de optie Vorige laag gebrui-
ken voor uitknipmasker in als je via het menu Lagen ô Nieuw o Laag een
aanpassingslaag toevoegt.

Aan de linkerzijde van flguur 8.19 is de aanpassing Kleurtoon/verzadi-
ging alleen toegepast op de bovenste laag (de laag met de naam Sym-
bool). Rechts is de aanpassingslaag niet tot één laag beperkt en worden
zowel de laag Symbool als de achtergrondlaag aangepast. In de minia-
tuur in het deelvenster Lagen zie je overigens de oorspronkelijke koper-
kleur die de laag Symbool had voor de toevoeging van de laag Kleurtoon/
verzadiging. Een van bijkomende voordelen van aanpassingslagen is het
gevoel van blijdschap dat je overvalt als een klant zegt: 'Ja, je had gelijk,
laten we toch maar het oorspronkelijke ontwerp nemen.'

In het deelvenster Lagen aan de linkerkant in figuur 8.19 zie je tussen de
aanpassingslaag en de laag Symbool een soort trouwringsymbool van
twee elkaar overlappende cirkels. Dat symbool verschijnt als je met inge-
drukte Option-/Alt-toets klikt om lagen te koppelen.
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Figuur 8.19: Een aanpassing tot één laag beperken

Wat nu als je wilt dat een aanpassingslaag bijvoorbeeld drie lagen in je
afbeelding beinvloedt? Klik op de knop Nieuwe groep, onder aan het
deelvenster Lagen, voor een laaggroep en sleep de lagen naar het picto-
gram Groep in het deelvenster. Voeg de aanpassingslaag aan de groep
toe en wijzig boven in het deelvenster de overvloeimodus van Doorheen
halen in Normaal. De aanpassingslaag wordt zowel in de laaggroep als
bovenaan de laaggroep toegepast op alle lagen in die groep.

Omdat laagmaskers lagen zijn, kun je ze gebruiken om de aanpassing-
slaag maar op een deel van de laag toe te passen. Misschien vind je het
makkelijker om voor je de aanpassingslaag maakt eerst het gebied te
selecteren waar je de aanpassing wilt maken. Het masker wordt dan auto-
matisch vanuit de selectie gemaakt.
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Algemene problemen en

hun oplossingen

ln dit hoofdstuk:
Portretten van mensen perfectioneren

Ruis in je foto's onderdrukken

Je digitale landschap bewerken

\̂o*r maak je perfecte foto's van minder perfecte mensen en soms
Y maak je minder perfecte foto's van... minder perfecte mensen. Zelfs
topmodellen hebben baat bij een beetje Photoshop. De meeste kunste-
naars en fotojournalisten willen de absolute werkelijkheid vastleggen,
maar de meeste mensen die je fotografeert zullen niet klagen als jij, en
Photoshop, ze er nog wat beter uit laten zien.

In dit hoofdstuk maak je kennis met basistechnieken voor het oplossen
van veelvoorkomende problemen die je als fotograaf tegenkomt. Ik laat
zien hoe je die griezelige rode ogen verwijdert die ontstaan als de flits van
je camera de rode adertjes achter in de ogen van je onderwerp reflecteert.
Ik verklap je ook hoe je rimpels verwijdert, tanden witter maakt en tailles
wat strakker maakt. Met de trucs in dit hoofdstuk beperk je
ook eenvoudig digitale ruis, oftewel de storende rode,
groene en blauwe pixels die in de schaduwen van je
foto verschijnen. Aan het einde van het hoofdstuk
lees je hoe je grotere problemen uit je foto's ver-
wijdert, zoals afleidende objecten en ex-vriend-
jes. In dit hoofdstuk gebruik ik foto's uit de echte
wereld, omdat je hoogstwaarschijnlijk met dit
type foto's zult werken. Uiteindelijk hebben
we niet allemaal het geluk voortdurend mooie
modellen te mogen fotograferen.

Ilensen mooier maken
Van alle mogelijkheden die Photoshop biedt voor
het verbeteren van je afbeeldingen, worden er weinig zo
gewaardeerd als de gereedschappen waarmee je de gefotografeerde
schoonheidsfoutjes herstelt. Let wel, we hebben het hier over het uiter-
lijk, niet over slechte gewoonten. Meestal hebben de mensen in je {oto's
baat bij wat retoucheerwerk, zowel in studioportretten als in kiekjes.
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Het is in theorie mogelijk iedereen er geweldig mooi en glamoureus uit te
laten zien, maar verlies de realiteit niet uit het oog. Werk altijd met een
kopie van je afbeelding. Ik raad je ook aan om in de verschillende fasen
van het bewerkingsproces afzonderlijke kopieën op te slaan. Misschien
zegt je klant eerst dat hij zijn beugel verwijderd wil hebben, maar veran-
dert hij alsnog van gedachten als je het eindresultaat laat zien...

llode nqen Ørutijderen... digitaal
Vaak verschijnen er rode
ogen als een onderwerp
recht in de lens kijkt op het
moment dat de in de camera
geTntegreerde fìits afgaat.
De wat vampierachtige oog-
opslag ontstaat doordat het
licht van de flits weerkaatst
tegen de bloedvaatjes aan
de achterkant van het oog.
Het gereedschap Rode ogen
verwijderen is een van de
vele manieren waarop je
dit probleem te lijf gaat.
Zoom in en klik eenmaal
met het gereedschap zodat
rood plaats maakt voor
de natuurlijke hooglichten
en een perfect oog. Je ziet
in figuur 9.1 dat de stan-
daardinstellingen geschikt
zijn voor de typische geval-
len van rode ogen.
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Figuur 9.1: Vervang rood door natuurlijk zwart met het
gereedschap Rode ogen verwijderen.
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tiguur 9.2: Gebruik het gereedschap Penseel als het
gereedschap Rode ogen verwijderen niet werkt

ö

Het gereedschap Rode ogen verwijderen zoekt naar rood en niet naar
groen. Gebruik het gereedschap Penseel (zie figuur 9.2) bij een groene
weerkaatsing in de ogen (bij foto's van dieren), bij te heldere reflecties
van ogen en bij al die keren dat je niet tevreden bent met het resultaat
van het gereedschap Rode ogen verwijderen. Stel de voorgrondkleur in
op zwart en selecteer in de optiebalk de overvloeimodus Lichtsterkte en
een dekking van zo'n 50 procent. Gebruik een penseeldiameter die iets
groter is dan de pupil en kies een hardheid van ongeveer 75 procent. Klik
één keer en bekijk het resultaat. Verlaag de dekking eventueel tot 20 pro-
cent en klik nogmaals.

Hier is nog een truc voor rode ogen of groene ogen: verminder de verza-
diging met het gereedschap Spons, gevolgd door het gereedschap Door-
drukken (Middentonen, 25 procent belichting). Het gereedschap Spons
vind je in de gereedschapset onder de gereedschappen Tegenhouden en
Doordrukken.

{råå¡ ".
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De digitale bron der ieugd
Aan het einde van hoofdstuk 5 lees je hoe je met het gereedschap Tegen-
houden rimpels vermindert zonder ze helemaal te verwijderen. Natuur-
lijk biedt het veelzijdige Photoshop nog veel andere manieren waarop je
rimpels vermindert of verwijdert. De gereedschappen Retoucheerpen-
seel, Reparatie en Kloonstempel behoren tot de krachtigste daarvan.

Bij de gereedschappen Retoucheerpenseel en Reparatie wordt de struc-
tuur van een gebied gekopieerd naar een ander gebied. Je kunt bijvoor-
beeld gladde huid naar gerimpelde kopiëren terwijl de oorspronkelijke
algemene tonaliteit en kleur van dat gebied behouden blijven. Klik met
het gereedschap Retoucheerpenseel terwijl je de Option-toets (Mac) of
Alt-toets (Windows) ingedrukt houdt in het gebied waarvan je wilt kopi-
eren. Klik dan en sleep over het gebied dat je wilt repareren. Je behoudt
de relatie tussen het punt waarvan je repareert en het gebied waarover
je sleept als je op de optiebalk het selectievakje Uitgelijnd markeert. Het
bronpunt blijft op dezelfde afstand, ongeacht de locatie van de muisaan-
wijzer. Bij het retoucheren van een gezicht is het handiger het vinkje uit
het selectievakje te verwijderen. Elke keer als je de muisknop loslaat,
begin je opnieuw vanaf hetzelfde bronpunt. Met korte muisbewegingen
kun je elk gebied in je afbeelding met dezelfde bron repareren.

Om met het gereedschap Reparatie te werken, maak je eerst een selectie
met dat gereedschap of met een van de andere selectietechnieken van
Photoshop en sleep je vervolgens met het gereedschap Reparatie. De
werking van dit gereedschap is afhankelijk van de optie die je kiest op
de optiebalk. Kies Bron om het beschadigde gedeelte van een afbeelding
naar een goed gedeelte te slepen en kies de optie Doel om de selectie van
een goed gebied naar een beschadigd gebied te slepen. Je kunt ook een
vooraf gedefinieerd patroon toepassen met de gereedschappen Retou-
cheerpenseel en Reparatie. Dat kan van pas komen als je in je foto een
nieuwe structuur wilt toevoegen.

Bij het gereedschap Kloonstempel stel je het gebied waarvan je wilt
kopiëren in door de Option-/Alt-toets ingedrukt te houden terwijl je klikt,
net als bij het gereedschap Retoucheerpenseel. Het gereedschap Retou-
cheerpenseel kopieert structuur terwijl het gereedschap Kloonstempel
pixels kopieert, waarbij het gebied waarover je sleept geheel wordt ver-
vangen. Dit hangt natuurlijk nauw samen met de op de optiebalk gekozen
overvloeimodus en dekking. Het gereedschap Kloonstempel biedt net als
het gereedschap Retoucheerpenseel de optie Uitgelijnd. In figuur 9.3 zie
je een vergelijking tussen het verminderen van rimpels met het gereed-
schap Kloonstempel (met de instelling Normaal en een dekking van 100
procent) en met het gereedschap Retoucheerpenseel. Verlaag de dekking
en kies een brongebied met vergelijkbare huidskleur en belichting als je
met het gereedschap Kloonstempel huid retoucheert.
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C opy right 2001 P hoto S p¡ n, Ph 0t0S p¡ n - af b e eld ¡ ng # 05500 I I
Figuur 9.3: Het gereedscha p Kloonstem pel verbergt rimpels ( linksonder) en het gereedschap Re -

toucheerpenseel laat ze wegsmelten (rechtsonder)

Digitaal dieet
Natuurlijk kun je met het gereed-
schap Kloonstempel een buikje
verminderen of een ietwat
stevige bovenarm wat slanker
maken, maar je bereikt over
het algemeen eenvoudiger een
goed en ook nog eens natuurlij-
ker resultaat als je een selectie Figuur g.4: Maak een taille iets slanker door de
maakt en die een beetje naar sejectie te draaien
binnen roteert. Kijk eens naar
figuur 9.4. Hoewel hier nauwelijks sprake is van een zogenaamd zwem-
bandje, is het kleine rolletje dat zichtbaar is boven de rand van de rok
niet echt flatteus. Maak met het gereedschap Lasso een selectie waarin
je ook wat achtergrond en huid (of shirt of rok) meeneemt. Kopieer de
selectie met de toetsencombinatie Command+J/Ctrl+J naar een nieuwe
Iaag. Selecteer vervolgens de opdracht Vrij transformeren met de toet-
sencombinatie Command+T/Ctrl+T (of kies Bewerken o Transformatie
o Roteren). Sleep het rotatiepunt (het dradenkruis in het midden van
het selectiekader) naar de bovenkant van het selectiekader en plaats de
muisaanwijzer net buiten het selectiekader en sleep om te roteren. Druk
op Return/Enter om de transformatie te accepteren als je tevreden bent
en voeg de lagen samen met de toetsencombinatie Command+E/Ctrl+E.
Bij complexe achtergronden zul je eerst het een en ander moeten bijwer-
ken door te klonen.
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Aangezien een dunne nek onder een stevig gezicht er niet erg natuurlijk
uitziet, is het verstandiger een onderkin te verminderen dan helemaal
te verwijderen. Met de rotatiemethode kun je de onderkin natuurlijk een
beetje verminderen, maar je hebt meer aan het gereedschap Doordruk-
ken. Door de overtollige huid onder de kin wat donker te maken, lijkt het
alsof dat schaduw onder de eigenlijke kin is (zie figuur 9.5). Verwijder rim-
pels en overtollige huid die bij de
onderkin horen met het gereed-
schap Tegenhouden. Maak een
nieuwe, natuurlijk ogende kaaklijn
en kin. Vergeet bij dit alles niet
dat het resultaat er natuurlijk
moet uitzien en vooral acceptabel Fíguur 9.5: Met Doordrukken en Tegenhouden
moet zijn voor de klant. verminder je zelfs een nadrukkelijke onderkin

Verlaag bij het werken met de gereedschappen Doordrukken en Tegen-
houden op de optiebalk de waarde van Belichting; l5 tot 20 procent is
sterk genoeg voor dit soort werk. Als je met het gereedschap Doordruk-
ken een kunstmatige kin maakt, zul je op de optiebalk bij Bereik een
beetje moeten spelen met de opties Hooglichten en Middentonen. Zoom
in tijdens dit soort nauwkeurige werkzaamheden, maar houd tegelij-
kertijd ook in de gaten wat het effect is van de aanpassingen op de hele
afbeelding. Open daarvoor een tweede venster via Venster o Ordenen ö
Nieuw venster voor fbe stands naaml.

Kneed, trek, draai, wring en manipuleer pixels op andere manieren in de
gewenste vorm en positie met Filter o Uitvloeien. Wanneer het gaat om
het opnieuw vormen van een figuur, is er iets wat nog krachtiger is. In
figuur 9.6 zie je dat er soms niet meer nodig is dan de opdracht Uitvloeien
om een buikje weg te werken en 'de man met wie ze trouwde'terug te
halen. De kreukels in het shirt haal je weg met de gereedschappen Door-
drukken en Tegenhouden, zodat het beeld in zijn geheel beter wordt zon-
der al te veel afleiding. In hoofdstuk 15 lees je alles over het gebruik van
de opdracht Uitvloeien.

Reflecterende brillen
Als je erop gaat letten, zie je pas hoeveel mensen een bril dragen. En die
brillen zijn soms een ware nachtmerrie voor een fotograafl De reflectie in
de glazen verandert een bril vaak in een witte vlek zonder details. Open
het deelvenster Info en plaats de muisaanwijzer op zo'n reflectie. Als het
deelvenster een duidelijk verschil laat zien in de RGB-waarden, los je het
probleem misschien op met het gereedschap Doordrukken.

Het gebied heeft geen detail als het deelvenster Info de RGB-waarden
25512551255laat zien of iets wat daarbij in de buurt komt. Zoom in en
kopieer met het gereedschap Kloonstempel een ander deel van de
pagina over dit gebied heen. Bij een ernstig geval van reflectie kun je van
een andere foto van dezelfde persoon kopiëren. Neem als het mogelijk
is, bijvoorbeeld bij een portretopnamesessie, voor de zekerheid ook een
foto waarbij het onderwerp geen bril op heeft.
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tiguur 9.6: Gebruik voor grote aanpassingen de optie Uitvloeien

Tanden bleken
Tanden zijn niet echt wit, tenzij iemand erg veel tijd en geld heeft besteed
aan de voorbereiding voor een opnamesessie. Over het algemeen zie je
geel- en ivoortinten in tanden, waarbij het geel niet lelijk hoeft te zijn.
Maak met het gereedschap Spons de kleur van de tanden minder verza-
digd zodat ze van geel in grijs veranderen. Maak tanden lichter met het
gereedschap Tegenhouden. Kies voor voortanden op de optiebalk voor
Middentonen (niet Hooglichten) en een belichting van zo'n 30 procent.
Teken over elke afzonderlijke tand en zorg dat je niet de schaduwen tus-
sen de afzonderlijke tanden verwijdert. Schakel dan over op Schaduwen
en bewerk de kiezen achterin. Overdrijf niet. Mensen die hun geld niet in
Hollywood of op tv verdienen, hebben over het algemeen geen sneeuw-
witte tanden. In figuur 9.7
zie je tanden van gewone
mensen,'verbeterde' tan-
den van gewone mensen en
Hollywood-tanden. Houd Figuur 9.7: Koffie, sigaretten en kronen, digitale correctie

de gebitsaanpassing van je metTegenhouden en een showbizzgebit

klant realistisch.

Kuis in je afbeeldingen tterminderen
De overstap van de donkere kamer naar digitaal heeft duizenden euro
aan film- en ontwikkelkosten bespaard. En dan hebben we het nog niet
over de milieuwinst. Tegelijkertijd heeft de overstap fotografen voor
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nieuwe uitdagingen gesteld. Een van de belangrijkste nieuwe problemen
die digitale fotografie met zich meebrengt is ruls. Die vervelende rode,
groene en blauwe of donkere en lichte spikkels kunnen een digitale foto
behoorlijk verpesten. Vooral in schaduwen en donkere kleuren is vaak
duidelijk ruis te zien.

Verminder digitale ruis door een lage lSO-instelling te kiezen als je
camera die instelmogelijkheid biedt. In sommige situaties zul je het equi-
valent van snelle film moeten gebruiken, bijvoorbeeld bij sportopnamen.
Gebruik echter als het mogelijk is een lage ISO-instelling om ruis te ver-
minderen. En een statief helpt ook!

Digîtale ruis ueffi inderen
In het menu Filter o Ruis vind je de optie Ruis reduceren. In figuur 9.8 zie
je dat hiermee de willekeurig verspreide rode, groene en blauwe pixels
uitstekend worden geneutraliseerd, zonder dat daarbij de details in de
foto worden aangetast.

tiguur 9,8: Het filter Ruis reduceren verwijdert RG B-ruis en houdt de foto scherp

In het dialoogvenster Ruis reduceren zie je ook de optie JPEG-kunstma-
tigheid verwijderen. Je maakt een compromis tussen beeldkwaliteit en
bestandsgrootte als je de foto opslaat in het bestandsformaat JPEG. De
kans op beschadiging door compressie van het beeld neemt namelijk toe
naarmate je het bestand kleiner maakt. Meestal bestaat die schade uit
zichtbare lijnen tussen blokken pixels van acht vierkante pixels.

Vooral in delen met een nogal effen kleur is het gereedschap Kleur ver-
vangen erg handig bij het verminderen van ruis. Stel de voorgrondkleur
in door met ingedrukte Option-/Alt-toets in het gebied te klikken en teken
dan eenvoudigweg over de ruis heen. Gebruik opnieuw Option-/Alt-klik
om van voorgrondkleur te veranderen als je naar een ander gedeelte in je
foto gaat.
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H e lderh e îdsr ui s tl erut ij deren
Naast de rode, groene en
blauwe digitale ruis kom
je soms ook nog lichte en
donkere spikkels tegen in je
foto; de zogeheten helder-
heidsruis.ln het menu Filter
0 Ruis vind je de optie Uit-
stippen. Er verschijnt geen
dialoogvenster en je kunt
niets kiezen: voer het filter
eenvoudigweg twee of drie Figuur 9.9: H et filter Slim ve rva gen is een g oede keuze
keer uit. Kies bij hardnekki- als je helderheidsruis wilt verminderen
gere ruis het filter Vervagen
ö Slim vervagen, waarmee
je meer invloed hebt op het resultaat. Bij het filter Slim vervagen kun
je zelfs decimalen opgeven voor de waarden bij Straal en Drempel (zie
figuur 9.9), iets wat niet mogelijk is bij de opdracht Oppervlak vervagen.
Het verschil tussen 1,5 pixel en 2 pixels betekent soms de redding van je
foto.

Stoeien met Úloeder Natuur
Soms bevat een leuke foto iets wat je eruit wilt hebben, zoals wat afval,
een elektriciteitsmast in de verte, een gebouw dat de compositie uit
balans brengt of misschien een persoon die je probeert te vergeten. Bij
een andere foto is de inhoud in orde, maar ben je niet tevreden met de
hoek waarin de opname werd gemaakt. Photoshop biedt een grote ver-
scheidenheid aan gereedschappen en technieken voor het knippen, kopi-
eren, opschonen en zelfs verbeteren van perspectief.

Ongeutenste elementen uît foto's rlerottiideren
Uitsnijden is de eenvoudigste manier om iets uit en foto te verwijderen:
gewoon een deel van de foto wegsnijden. Als het ongewenste onderdeel
aan de rand van de afbeelding staat en het bijsnijden de compositie niet
verpest, is deze techniek probleemloos te gebruiken. Het wordt een
ander verhaal als je niet kunt bijsnijden. Dan zul je je toevlucht moeten
nemen tot klonen en kopiëren en plakken.

Bij het gereedschap Kloonstempel is het belangrijk dat je je werk goed in
de gaten houdt. Zoom in om precies te zien wat je doet en kies ook Venster
ö Ordenen ô Nieuwvenstervoor lbestandsnaaml.Zoom bij dat tweede
venster niet in en plaats het aan de rand van je scherm, zodat je een over-
zicht hebt van wat je doet. Als referentie heb ik meestal ook een kopie van
het origineel geopend. Open een kopie van het bestand met de opdracht
Afbeelding o Dupliceren of door onder in het deelvenster Historie op de
linker knop te klikken. In figuur 9.10 zie je links bovenin de oorspronkelijk
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foto, daaronder de ingezoomde werkafbeelding en een uitgezoomd tweede
venster voor de werkafbeelding. In het deelvenster Navigator zie je welk
deel van de ingezoomde afbeelding zichtbaar is. Het fietsstuur is pro-
bleemloos verwijderd.

Orôô a

tiguur 9.10: Verwijder ongewenste elementen met het gereedschap Kloonstempel

Met de volgende tips werk je efficiënt met het gereedschap Kloonstempel:

/ V'lerkop een aparte laag. Klik voor je gaat klonen op de knop
Nieuwe laag onderin het deelvenster Lagen en op de knop Alle lagen
gebruiken op de optiebalk. Door naar de nieuwe laag te klonen,
beschermt je jezelf tegen onherstelbare fouten, want je kunt altijd
een deel van de bovenste laag verwijderen. Bekijk de voortgang van
je werk door de laag te verbergen en weer te tonen. Als de afbeel-
ding al verschillende lagen hee{t en je wilt op slechts één laag wer-
ken, klik dan in de linker kolom van het deelvenster op het oogje om
elke laag waarvan je niet wilt klonen te verbergen.

/ Kloon van dichtbij als er een effen kleur of patroon is. Als je bij-
voorbeeld hoogspanningskabels uit een mooie blauwe lucht wilt
verwijderen, kloon dan voor de beste kleurovereenkomst direct
boven en onder de kabel. Kloon bij moeilijke onderwerpen of bij gro-
tere klussen de helft van de ene kant en de helft van de
andere kant.

/ Kloon van veraf om een herkenbaar patroon te vermijden. In
figuur 9.10 kloonde ik vanaf verschillende plaatsen over het fiets-
stuur rechtsonder in de afbeelding om herkenbare kopieën van
omringende stenen en gras te voorkomen. Probeer te klonen van
delen die ongeveer dezelfde afstand tot de lens hebben als het
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deel waarover je kloont. Als je vanaf de horizon naar de voorgrond
kloont, is het formaat en misschien zelfs de scherpte verschillend.

/ Gebruik Uitgelijnd bij het kopiëren van gebieden of objecten. In
figuur 9.10 kopieerde ik delen met bloemen, gras en stenen. De rela-
tie tussen het bronpunt en het doel bleef daarbij constant op het
moment dat ik de muisknop losliet omdat ik de optie Uitgeìijnd had
ingeschakeld. Druk op de Option-/Alt-toets terwijl je ergens anders
in de foto klikt om een nieuw bronpunt aan te wijzen.

/ Schakel Uitgelijnd uit om een patroon of textuur te herhalen. Ver-
wijder het vinkje uit het selectievakje Uitgelijnd op de optiebalk als
je een specifiek object, structuur of patroon op meer dan een plaats
wilt kopiëren.Zodra je de muisknop loslaat, keert het bronpunt
terug naar het punt waar je met ingedrukte Option-/Alt-toets hebt
geklikt. Je kunt hetzelfde deel van de afbeeldingen zo vaak kopiëren
als je wilt en ook naar elk gewenste plek.

/ Varieer de dekking en de overvloeimodus van het gereedschap.
Meestal gebruik je de overvloeimodus Normaal en een dekking van
100 procent als je iets in een foto wilt verbergen. Je kunt natuurlijk
ook andere overvloeimodi gebruiken en de dekking verminderen
om de elementen onduidelijker te maken of om speciale effecten te
bereiken.

t/ Pas tijdens het werken de penseelgrootte aan. Verklein en ver-
groot de doorsnede van het gereedschap penseel met de linker- en
rechterblokhaken die je rechts van de letter P op een qwerty-toet-
senbord vindt. Je bespaart jezelfzo de moeite van het openen van
het deelvenster Penselen.

/ Controleer de hardheid en de tussenruimte van het penseel. Stel
de hardheid van het penseel in op ongeveer 25 procent om bij alge-
mene kloonbewerkingen de randen te laten samenvloeien. Je zult
zelden meer dan 90 procent nodig hebben, zelfs als heb je soms een
duidelijkere rand nodig. Meestal stel ik in het deelvenster Penselen
in het onderdeel Vorm penseeluiteinde de Spreiding in op I procent
om bij het klonen de rand zo glad mogelijk te maken.

Het gereedschap Snel retoucheerpenseel werkt bij het vervangen en
retoucheren van structuur op vergelijkbare wijze als het gereedschap
Retoucheerpenseel. Het verschil zit hem erin dat het gereedschap Snel
retoucheerpenseel pixels uit de directe omgeving gebruikt en je niet eerst
het bronpunt hoeft te bepalen door de Option-/Alt-toets ingedrukt te
houden terwijl je klikt. Het gereedschap is daarmee perfect voor het repa-
reren van kleine onregelmatigheden in een gebied met een consistente
structuur. Het gereedschap Snel retoucheerpenseel zou bijvoorbeeld
prima werken bij de afzonderlijke bloemen en kleine stenen in figuur g.10,

maar is niet geschikt voor het verbergen van een fiets of een stier.

Grotere uitdagingen vragen soms om drastische maatregelen, zoals het
dupliceren van lagen en laagmaskers. Kijk eens naar figuur 9.11. Links-
boven zie je de'voor-foto'en rechtsboven de 'na-foto'. Eronder zie je de
afbeeldingen van drie belangrijke stappen in het proces.
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Figuur9.ll: Een nieuwe laag meteen nieuwlaagmaskerenweg is'ie

Met de volgende stappen verwijderde ik de jongen uit de groepsfoto

1. Beslis wat moet verdwijnen en hoe je dat het beste doet.

In dit geval is de jongen in het rode shirt niet langer gewenst in de
groepsfoto. De twee meisjes rechts van hem naar links verplaatsen
is de eenvoudigste manier om de jongen uit de foto te verwijderen
zonder de schaar te hoeven pakken.

2. Maak een selectie van het gebied dat je als bedekking gaat
gebruiken.

Ik gebruikte hier een grote rechthoekige selectie met alles rechts
van de te verwijderen jongen.

3. Kopieer naar een nieuwe laag.

Kopieer de selectie naar een nieuwe laag met de toetsenbordcombi-
natie Command+J/Ctrl+J.

4. Positioneer de nieuw laag

Plaats de nieuwe laag met het gereedschap Verplaatsen over het
gebied dat je wilt verwijderen.

5. Voeg een laagmasker toe
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Klik onder aan het deelvenster Lagen op de knop Laagmasker toe-
voegen en teken vervolgens met zwart in het laagmasker om delen
van de bovenste laag te verbergen. Linksonder in figuur 9.ll zie je
dat de bovenste laag delen van de onderliggende laag bedekt die
wel zichtbaar zouden moeten zijn, zoals het hoofd van de man, en
dat er een onnatuurlijk schaduwpatroon ontstaat. Het laagmasker
middenonder laat zoveel mogelijk van de onderste laag zien en toont
de bovenste laag alleen waar dat nodig is, zodat de twee meisjes en
hun schaduwen zichtbaar worden en alle mensen in de onderste
laag niet zichtbaar.

6. Zoek afwijkingen en verbeter ze.

In de foto midden onder in figuur 9.ll zie je dat de voet van een van
de vrouwen in de schaduw van de man zou moeten staan. Ik heb een
nieuwe laag toegevoegd en een selectie gemaakt van het gebied dat
in de schaduw hoort te staan. Vervolgens heb ik de selectie gevuld
met de kleur van de tenen die al in de schaduw staan en met behulp
van de overvloeimodus Vermenigvuldigen en de schuifregelaar Dek-
king gemengd met de oorspronkelijke schaduw om een zo natuurge-
trouwe schaduw te krijgen (zie rechtsonder in figuur 9.11).

7. Uitsnijden.

Als je een blik werpt op de afbeelding midden onder in figuur 9.11,
zie je het gebied dat moet worden uitgesneden. Ik maakte een recht-
hoekige selectie van alles wat ik wilde bewaren en voltooide de
bewerking met de opdracht Afbeelding o Uitsnijden.

Figuur 9.12: Een kleine stap voor Photoshop, een reusachtige sprong voor de mensheid !

Voor het verplaatsen van een object in je afbeelding gebruik je een
soortgelijke techniek. In figuur 9.12 zieje dat de hele afbeelding is gekopi-
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eerd en herplaatst. Met een laagmasker zijn delen van de bovenste laag

verborgen en door te klonen is vervolgens alles wat overbodig is van de

onderste laag verwijderd. In figuur 9.12 is de achtergrondlaag gekopieerd

en naar boven verplaatst, nadat met de opdracht Afbeelding o Canvas-
grootte het canvas is uitgebreid. Een laagmasker verbergt alles behalve
de jongen, zijn racket en de bal. De jongen is op de onderste laag wegge-

kloond. De verbaasde blik van de jongen met het rode petie is een geluk-

kig toeval dat de afbeelding geloofwaardiger maakt.

De aføii king úerutiideren :
perspecti ef tterbeteren
Wanneer je een foto onder een hoek neemt, bijvoorbeeld omhoog bij een

gebouw, krijg ie een uertekenr'ng waarbij het verst gelegen deel van het
onderwerp krimpt. Photoshops filter Vervorm Ô Lenscorrectie levert
goed werk bij het oplappen van het perspectief. Sleep de schuifrege-
laar verticaal perspectief naar links om vanaf beneden naar boven toe
gemaakte foto's bij te werken. sleep naar rechts als de foto van bovenaf
werd gemaakt. In het frlter Lenscorrectie kun je horizontaal perspectief,

tonvervorming (als het midden van de afbeelding breder is), kussen-

vervorming (als het midden van de afbeelding smaller is) en kleurafwij-
kingen (blauwe/gele of rode/cyaan randen) corrigeren en een vignet
toevoegen. Merk ook de twee opties onderin op. Zoals je ziet in figuur
9.13 worden aangepaste gebieden standaard transparant weergegeven'
wat betekent dat je de afbeelding achteraf moet bijsnijden. In sommige
gevallen kun je dit voorkomen door in de vervolgkeuzelijst Rand de optie
Randextensie te kiezen, die de laatste randpixel dupliceert om de leegte
op te vullen, of de optie Achtergrondkleur. Pas eventueel met de schuiË
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Figuur 9.13: Gebruik Lenscorrectie voor het corrigeren van het perspectief in de foto
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regelaar Schalen het formaat van de afbeelding aan, zodat hij het hele
canvas vult.

Jel<unt ook de opdracht Bewerken 0 Transformatie Ð perspectief
gebruiken, maar daardoor wordt de afbeelding verkleind, wat betekent
dat je deze na afloop weer wat moet vergroten. Je kunt het perspectief
oo-k bijwerken met het gereedschap Uitsnijden. Sleep met het géreed_
schap uitsnijden een selectiekader en zet een vinkje in het selãctievakje
Perspectief op de optiebalk. Het beste resultaat bereik je door de vier
hoeken van het selectiekader op zichtbare hoeken van een rechthoekip
of vierkant element in de foto te zetten en vervolgenr ¿" ior,nuutÀr"p"i
naar buiten te slepen om het selectiekader te vergroten. Druk opÞeiurn/
Enter als je klaar bent.

Afbeeldingen exact roteren
onder het gereedschap Pipet in de gereedschapset is het vrij onbekende
gereedschap Liniaal verstopt. Dit gereedschap gebruik je over het alge-
meen in combinatie met het deelvenster Info om afstanden en hoekeñ in
je afbeelding te meten. Gebruik het ook om te controleren of je de juiste
hoeveelheid rotatie in de afbeelding gebruikt. Selecteer iret gereeá-
schap Liniaal, sleep het in de afbeelding langs een lijn die hoiizontaal of
vertikaal zou moeten zijn en kies dan Afbeelding o Afbeelding roteren o
Instelbaar. De hoek van het gereedschap Meetlat wordt in heidialoog-
venster weergegeven, zodatje alleen maar op oK hoeft te klikken om de
afbeelding exact te roteren.

Een laatste opmerking in dit hoofdstuk. open de Filtergalerie als je een
foto tegenkomt die te veel tijd gaat kosten om bij te werken of zo helder is
dat het bijwerken ervan te veel detail zou kosten. Je zult verbaasd staan
van de hoeveelheid foutjes die je kunt verbergen met een paar artis_
ti-eke effecten. En eerlijk gezegd is een kunstzinnige weergãrr" rran 

""nafbeelding toch beter dan wanneer je een slechteJoto molt weggooien?
vervaag de ruis en voeg met het filter structuurmaker canvas tãã. Te veel
hooglichten? Probeer het filter Kleurpotlood. Als je niet kunt kiezen tus-
sen appels, peren en bananen, beschouw de Filtergalerie dan maar als je
persoonlijke groenteboer. In hoofdstuk l5 lees je alles over de Filtergale-
rie.
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Goh, ßichard, je moet me
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Photoshop zit.
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hotoshop is veel meer clan een pixelver-
plaatsende beeldbewerker. Je kunt niet

alleen goecle foto's ¡terfectioneren, het is zelfs
mogelijk kunst te maken met Photoshop, bijvoor-
beelcl met cle krachtige tekengereeclschappen. ln
dit deel bespreken we het omvangrijke deelven-
ster Penselen en de cornplexe gereedschappen
clie je gebruikt om te tekenen in Photoshop.

In hoofclstuk l0 lees je alles over het cor.¡rbineren
van verschillende afbeelclingen tot een kunst-
werk en over het werken met lagen. Je ontclekt
ook hoe je kleurkanalen als basis voor selecties
gebruikt; een geweldige manier om elementen
van rle ene naar cle andere afbeelding te ver-
plaatsen. ln hoofdstuk 1l maak je kennis met
vormlagen; illustratiegereedschappen waarmee
je bepaalde elementen toevoegt.

In hoofclstuk l2 lees je hoe je met het cleelvenster
Sti¡len werkt, hoe je je eigen stijlen rnaakt en hoe
je die niet ¡>er ongeluk kwijtraakt. Hoofclstuk l3
behanclelt de vele gereeclschappen, cleelvensters
en opclrachten waarmee je in Photoshop tekst
toevoegt. In hoofdstuk 14 rnaak ie kennis met de
tekennrogelijkheclen van Photoshop. ln hoofdstuk
15 maak je kennis rnet cle filters clie je vrijwel
clagelijks norlig l.rebt en ontclek je hoe je creatief
te werk gaat rnet de Filtergalerie en het filter Uit-
vloeien.
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10s
Afbeeld¡ngen Gombineren

ln dît hoofdstuk:
Elementen samenvoegen op lagen

Integreren met overvloeimodus en dekking

Complexe selectieproblemen oplossen met maskers

Houd het in perspectief met Perspectiefpunt

Automatiseren met Photomerge en Samenvoegen tot HDR

L4.rhoofd van een farao op het lichaam van een leeuw. Een leeuw
I I met de kop, klauwen en vleugels van een adelaar. De sfinx en de
mythologische griffioen bewijzen dat het combineren van onderdelen
al lang voor het bestaan van Photoshop gebeurde. Al maakt Photoshop
het een stuk eenvoudigerl Neem een deel van een foto, plaats dat in een
andere foto en verkoop het resultaat voor een flink bedrag aan roddelbla-
den. Een bekend voorbeeld van Photoshop-misbruik was de nepfoto van
de Amerikaanse presidentskandidaat John Kerry met actrice en activiste
Jane Fonda. Photoshop biedt ongekende mogelijkheden - misbruik ze

niet!

In dit hoofdstuk maak je kennis met enkele basistechnieken waarmee
je meerdere afbeeldingen samenvoegt tot een foto. Je leest hoe je met
kanalen een deel van een afbeelding selecteert en over de
functie Perspectiefpunt. Het hoofdstuk sluit af met wat
geautomatiseerde functies voor het combineren van
afbeeldingen.

Afbeeldingen samenØegen :
l+l=l

Maak een selectie in een afbeelding, kopieer,
schakel over naar een andere afbeelding en
plak. Dat is de basis van samenvoegen. Behoor-
lijk eenvoudig, nietwaar? De truc is het resultaat
er natuurlijk uit te laten zien, ongeacht of je twee
afbeeldingen samenvoegt of een complex kunstwerk
samenstelt uit vele elementen. De belangriikste technieken
bestaan uit het in elkaar laten overvloeien van de randen van je
selecties en het aan elkaar aanpassen van de kleuren van de verschil-
lende onderdelen.
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Lagen begrii¡ten
Bij het samenvoegen van beelden werk je met logen. Beschouw de lagen
in Photoshop maar als stapelbare elementen waarbij elk een deel van
de afbeelding bevat. Daar waar een bovenliggende laag transparant is,
schijnt de onderliggende laag er doorheen. Daar waar de bovenste laag
pixels bevat die niet transparant zijn, blokkeren die pixels de onderlig-
gende laag of ze werken ermee samen. Verderop in dit hoofdstuk lees je
hoe je met overvloeimodi en dekking de interactie tussen de twee
lagen regelt.

Kijk eens naar figuur l0.l (deze onthult hoe figuur 13.2 is gemaakt). In het
deelvenster Lagen zie je de verschillende lagen en hun inhoud die samen
een enkele afbeelding vormen.

Figuur 10.1: Elementen op verschillende lagen vormen samen een afbeelding

Van elke laag kun je de inhoud ervan onafhankelijk van de andere lagen
wijzigen. Verplaats, wijzig afmetingen, teken of pas de kleur en tonaliteit
aan zoals je wilt en naar je artistieke inzichten. Vergeet niet de laag die
je wilt bewerken eerst te activeren door in het deelvenster Lagen op die
laag te klikken. Koppel eventueel twee of meer lagen, zodat ze bij het ver-
plaatsen hun relatieve posities ten opzichte van elkaar behouden. Selec-
teer daarvoor de lagen door erop te klikken terwijl je de toets Command/
Ctrl ingedrukt houdt en klik vervolgens op de knop Lagen koppelen
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onder aan het deelvenster Lagen. Als de lagen actief zijn, verschijnt er in
het deelvenster Lagen rechts van de gekoppelde lagen een pictogram dat
de koppeling aanduidt. Gekopieerde lagen kun je zo samen verplaatsen
zonder dat de uitlijning verloren gaat.

In de linker kolom van het deelvenster Lagen, de kolom met de oogjes,
stel je de laagzichtbaarheid in. Bij een verborgen laag zijn de pixels er
nog wel, maar je zieTze alleen niet meer. Klik op het oogje naast de laag
die je wilt verbergen en maak een laag weer zichtbaar door op de lege
ruimte in de linker kolom te klikken. Aanpassingslagen kun je ook verber-
gen en weer zichtbaar maken, waardoor je hun effect op de afbeelding
zichtbaar maakt. In hoofdstuk 8 lees je meer over aanpassingslagen.

In figuur 10.1 wordt een van de belangrijkste concepten van lagen duide-
lijk getoond. Naarmate een laag hoger in de stapeluolgorde staat, staat
hij meer'vooraan'. De lagen Donkere wolken en Lichte wolken staan
boven de rest van de lagen in de afbeelding. De laag Man staat voor alles,
maar niet voor de wolken. Door de stapelvolgorde lijkt de man boven de
muzieknoten te zweven die op hun beurt boven de cd lijken te zweven.

Je kunt ookgroepen maken. Dat zijn twee of meer lagen die samen
worden bewerkt in het deelvenster Lagen. In figuur l0.l zie je dat het
mogelijk is een geneste groep te maken; een groep in een groep. De groep
Achtergrond onderdelen bevat de subgroep Zon en enkele lagen die niet
onderdeel zijn van de subgroep Zon.

Waarom je slinme objecten moet gebruiken
Slimme objecten bieden in Photoshop een nog grotere flexibiliteit. Dankzij
slimme objecten blijven je bewerkingen behouden, zonder dat de kwaliteit
van de afbeelding daarbij gevaar loopt. Je kunt een slim object zo vaak wij-
zigen als je wilt, want wat je ook met een slim object doet, schalen, roteren
of wat dan ook, Photoshop neemt steeds de originele pixels als uitgangs-
punt.

Werk je met slimme objecten, dan kun je een filter toepassen op een
selectie en dan achteraf de instellingen van dat filter te wijzigen of het
filter zelfs helemaal te verwijderen. Maar dit is alleen mogelijk als je
werkt met slimme objecten. Ook dit hangt samen met de mogelijkheid
van Photoshop om bij het werken met slimme objecten terug te keren
naar de originele pixels. In hoofdstuk l5 lees je meer over filters. Slimme
filters hebben in het deelvenster Lagen veel weg van laagstijlen: klik op
het oogje om tijdelijk het effect van een filter te verbergen en dubbelklik
op de naam van het filter om het dialoogvenster opnieuw te openen om
daar instellingen te veranderen (zie frguur 10.2).

Maak eventueel voor je een filter toepast een selectie in het slimme
object. Je maakt zo een masker dat het filter beperkt tot bepaalde delen
van het slimme object. In figuur 10.2 herken je dit aan de maskerminia-
tuur links van de woorden Slimme filters. Bedenk dat een slim object
zowel slimme filters als een laagstijl kan hebben.
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Kies Bestand 0 Plaatsen om
automatisch een slim object
te maken. Kies Laag ô
Slimme objecten ô Omzet-
ten in slim object om van
een bestaande laag (zelfs
een achtergrondlaag) een
slim object te maken.

Algenene
oØriloeîmodî
gebruiken

Figuur l0.2: 0nder Slimme filters zie je welke filters op

het slimme object ziln toegepast

De vervolgkeuzelijst linksboven in het deelvenster Lagen biedt meer dan
twintig oueruloeimodi. De overvloeimodus van een laag bepaalt hoe de
pixels op die laag samenwerken met de pixels op ondergelegen lagen.

Aangezien d,elaagAchtergrond geen onderliggende lagen kan hebben, is
het ook niet mogelijk de overvloeimodus van de achtergrondlaag te wij-
zigen. Converteer een achtergrondlaag die je wilt wijzigen eerst naar een
gewone laag door zijn naam te wijzigen. Dubbelklik in het deelvenster
Lagen op een laagnaam en vul een nieuwe naam in.

In figuur 10.3 zie je voorbeelden van overvloeimodi die zijn toegepast
op de zwart-witte streep, de regenboogkleurige streep en de foto van
de tuin. In de bovenste balk zie je het oorspronkelijk kleurverloop. De
andere balken tonen de overvloeimodi die je waarschijnlijk het meeste
zult gebruiken: Donkerder (Darken), Vermenigvuldigen (Multiply),
Lichter (Lighten), Bleken (Screen), Bedekken (Overlay) en Lichtsterkte
(Luminosity).
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Figuur 10.3: De overvloeimodi regelen de interactie tussen de kleurverlopen en de foto
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Vergeet bij het werken met overvloeimodi in lagen niet dat je met Dek-
king en Vul van het deelvenster Lagen de zichtbaarheid en het uiterlijk
van de laag aanpast. De schuifregelaar Dekking regelt de zichtbaarheid
van de inhoud van de laag en elke laagstijl die op de laag is toegepast. De
schuifregelaar Vul regelt de zichtbaarheid van de laaginhoud zonder dat
er laagstijlen worden verborgen. In hoofdstuk 18 vind je een praktisch
voorbeeld van het verschil tussen die twee schuifregelaars.

De vervolgkeuzelijst Overvloeimodus in het deelvenster Lagen is in zes
onderdelen verdeeld die enigszins zijn gebaseerd op hoe de pixels in de
bovenste laag de pixels in de onderliggende laag beTnvloeden. Hier is een
kort overzicht met de belangrijkste overvloeimodi en hun gebruik:

r/ Normaal. De standaardinstelling. Pixels op de bovenliggende
laag bedekken de pixels op de onderliggende lagen volledig. Dit is
natuurlijk wel afhankelijk van de instellingen bij Dekking en Vul.
Gebruik de overvloeimodus Normaal om de inhoud van een laag
weer te geven zonder interactie met onderliggende lagen.

/ Vermenigvuldigen. De overvloeimodus Vermenigvuldigen maakt
donkere delen van de bovenliggende laag donkerder en negeert wit.
Gebruik deze modus als je de bovenste laag donkerder wilt maken
zonder de onderliggende laag te bedekken en ook voor schaduwen
en donkere gloedeffecten.

/ Bleken. De overvloeimodus Bleken doet het tegenovergestelde van
Vermenigvuldigen en gebruikt lichtere pixels om de onderliggende
pixels lichter te maken. Gebruik deze overvloeimodus voor hoog-
lichten en lichtgekleurde gloedeffecten.

/ Bedekken. De overvloeimodus Bedekken werkt als een combinatie
van de overvloeimodi Vermenigvuldigen en Bleken. Gebruik deze
modus als je met een bovenliggende laag werkt die donkere en
lichte pixels bevat die je met de pixels op de onderliggende laag wilt
laten samenwerken.

/ Zwaklicht. Dit is een subtiele overvloeimodus waarbij donkere pixels
op de bovenliggende laag de lager gelegen laag donkerder maakt.
Lichte pixels in de bovenliggende laag worden op de ondergelegen
laag lichter gemaakt. Bij de overvloeimodus Zwak licht is het alsof je
met een klein spotje wat sfeer toevoegt op de ondergelegen laag.

/ Fel licht. Deze overvloeimodus is een iets levendigere versie van de
voorgaande. Hiermee breng je veel sfeer in de onderliggende laag.
Deze overvloeimodus is vooral geschikt voor kleuren die niet al te
fel zijn.

/ Verschil. Bij deze overvloeimodus worden de delen waar de boven-
liggende laag en de onderliggende laag exact gelijk zijn zwart. Je ziet
helderheid of kleur waar de lagen verschillen. Deze overvloeimodus
is erg handig om (tijdelijk) te gebruiken bij het tegen elkaar plaatsen
van twee elkaar overlappende foto's. Stel de bovenliggende laag in
op Verschil, verplaats hem tot de delen die overlappen zwart zijn en
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schakel de overvloei-
modus van de boven-
liggende laag weer
terug naar Normaal.

/ Kleur. Als voor de
bovenliggende laag
de overvloeimodus
Kleur is gekozen, blij-
ven de helderheid en
verzadiging van de
onderliggende laag
behouden en wordt de
kleur van de bovenlig-
gende laag gebruikt.
Bij het omzetten van
een gfijSwaafdenfOtO copyright2ù04Phot\spin,Photosp¡n'afheeldins*1410053

naar een kleurenfoto, Figuurl0.4:Ïeken 0p een laag in de overvloeimodus

converteer je de afbeel- Kleur om details op de onderliggende laag te behouden

ding eerst naar RGB
(Afbeelding ö Modus Þ RGB), voeg je een nieuwe laag toe, wijzig je
de overvloeimodus van de bovenliggende laag in Kleur en teken je
ten slotte kleur op de bovenliggende laag, zoals je ziet in figuur 10.4.

/ Lichtsterkte. Als voor de bovenliggende laag deze overvloeimodus
is gekozen, blijven de kleur en verzadiging van de onderliggende
laag behouden en wordt de lichtsterkte, van de bovenliggende laag
toegepast. Aangezien de lichtsterkte (donker en licht) vaak struc-
tuur in een afbeelding brengt, brengt deze overvloeimodus details
in de onderliggende laag naar voren.

De twee sets overvloeimodi die Photoshop biedt zijn handig maar tegelij-
kertijd ook verwarrend. De overvloeimodi Lichter en Lichtere kleur ver-
gelijken beide de pixel op de bovenste laag met de pixel op dezelfde plek
op de onderliggende laag en kiezen de kleurwaarde van de lichtere. De
overvloeimodus Lichter kijkt naar elk kleurkanaal. Als de RGB-waarden
van de bovenste pixel bijvoorbeeld 200/180175 zijn en die van de onder-
liggende RGB-pixel 1751240190, dan levert dat in je afbeelding de kleur
RGB 200/240190 op (van elk van de drie kanalen steeds de lichtste, die
herkenbaar is aan de hogere RGB-waarde). Als voor de bovenste laag
de kleurmodus Lichtere kleur wordt gebruikt, dan worden de kleuren
van de onderliggende laag gebruikt. RGB 1751240190 is immers in het
geheel lichter dan RGB 2001180175. De overvloeimodus Lichter bekijkt
elk kanaal afzonderlijk terwijl de overvloeimodus Lichtere kleur eenvou-
digweg uitgaat van de algehele lichtheid. De overvloeimodi Donkerder
en Donkerdere kleur werken op vergelijkbare manier, maar kiezen dan de
donkere waarden.
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Dekki ng, tran sparantîe en laagmaskers
Overvloeimodi helpen je te bepalen hoe pixels op een bovenliggende
laag samenwerken met pixels op een onderliggende laag. Maar voor die
bovenste pixels iets kunnen doen, moeten ze wel eerst zichtbaar ziin. Als
het gaat om transparantie spelen er bij elke pixel op een laag vier facto-
ren een rol:

/ o1 de pixel om te beginnen al een kleur heeft;

/ de waarde bij Dekking;

/ de waarde bij Vul;

/ o1 er een laagmasker is.

Als je een laag toevoegt waar je op
tekent, geef je bijvoorbeeld een deel
van de pixels kleur maar laat je de rest
transparant. Elke laag in elke afbeelding
is volledig gevuld met pixels die wel of
niet zichtbaar zijn. Zolang je pixels geen
kleur geeft, blijven ze transparant en zijn
de onderliggende lagen door dat deel van
de bouenliggende laag zichtbaar. In frguur
10.5 staan de woorden 'bovenste laag'
op een aparte laag boven de laag met de
woorden'onderste laag'. De onderste laag
is zichtbaar waar de pixels van de boven-
ste laag transparant zijn.

Figuur 10.5: Daar waar je de

onderliggende laag ziet, is de

bovenliggende laag transparant

Een laag met de naamAchtergrondin het deelvenster Lagen kan geen
transparante pixels bevatten.

Maak pixels gedeeltelijk transparant door in het deelvenster Lagen of
in het dialoogvenster Laagstijl de waarden bij Dekking en Vul te verla-
gen. Je ziet de pixels van onderliggende lagen dan door de pixels van de
bovenliggende heen. De waarde bij Dekking beinvloedt de pixels op de
laag en elke laagstijl. De waarde bij Vul beTnvloedt alleen de pixels, niet
de laagstijl.

Hoofdstuk 8 behandelt maskers en vectorpaden. Onthoud dat elke pixel
in een masker zichtbaar is en elke pixel buiten het masker transparant,
ongeacht de kleur ervan. Transparante pixels binnen het masker blijven
natuurlij k gewoon transparant.

Effecten alleen oÍ, belraalde lagen toepassen
Photoshop zou Photoshop niet zijn als er niet nog een andere manier was
om de zichtbaarheid van pixels op een bovenliggende laag te beperken.
Bij deze methode maak je eigenlijk een masker voor de bovenste laag. De
transparantie van de pixels van de onderliggende laag wordt toegepast
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op die van de bovenliggende laag. De bovenliggende laag wordt trans-
parant waar de onderliggende laag dat ook is, ongeacht de oorspron-
kelijke inhoud van de bovenste laag. Klik in het deelvenster Lagen met
ingedrukte Option-/Alt-toets op de lijn tussen twee lagen. Zodra je de
Option-/Alt-toets indrukt, verandert de vorm van de muisaanwijzer in
twee overlappende cirkels, zoals je ziet tussen de twee bovenste lagen
in figuur 10.6.

Figuur 10.6: Klik terwijl je de 0 ption-/Alt-toets inged rukt houdt om het effect van d e bovenliggende

laag te beperken tot de onderliggende

Nadat je met ingedrukte Option-/Alt-toets op de lijn tussen Laag 0 en
de laag met de naam GARDENS hebt geklikt, is de bovenste laag alleen
zichtbaar in de tekst van de onderliggende laag. De bovenliggende laag
springt naar rechts in en een omlaag wijzend pijltje vertelt je dat deze
laag beperkt is tot de onderliggende laag. De miniatuur van de bovenlig-
gende laag toont de hele laag en niet alleen het zichtbare gedeelte. Hef
de beperking op door nogmaals in het deelvenster Lagen met ingedrukte
Option-/Alt-toets te klikken op de lijn tussen de twee lagen. In figuur 10.6
zie je duidelijk dat de laagstijl alleen op de onderliggende laag is toege-
past en niet op de bovenliggende.

Photoshop kan laagminiaturen op twee manieren tonen. Normaal
gesproken zie je in de laagminiatuur de hele laag, inclusief alle delen met
transparantie. Dit geeft weliswaar een goede indicatie van de omvang
van de inhoud, maar bij lagen met weinig inhoud valt er niet veel te zien.
Je kunt ook kiezen voor miniaturen die alleen de niet-transparante delen
van de laag tonen. Selecteer hiervoor in het deelvenstermenu de optie
Deelvensteropties of klik met de rechtermuisknop of klik met ingedrukte
Ctrl-toets op het lege gebied onder aan het deelvenster en kies de optie
Miniaturen bijsnijden tot laaggrenzen of Miniaturen bijsnijden tot docu-
mentgrenzen. De miniaturen laten dan minder zien, maar de verhoudin-
gen lijken verdwenen. Aan jou de keuze.



Hoofdstuk l0: Afbeeldingen combineren 207
Same
laten
Het toevoegen van een lichte verva-
ging langs de randen van het element
dat je bij het oorspronkelijke element
voegt, is een van de belangrijkste
handelingen bij het samenvoegen van
twee afbeeldingen. Door dit doezelen
lijken de randen van de afbeelding in
de verte te verdwijnen en hebben ze
geen scherpe lijnen die te veel in het
oog zouden springen. In hoofdstuk
8lees je alles over doezelen. Er zijn
verschillende manieren om de randen
van een selectie vloeiender te maken,
zoals:

/ Kies voor je een selectiegereed-
schap gebruikt de optie Doeze-
laar op de optiebalk.

/ Kies na het maken van een selec-
tie de knop Hoeken verfijnen
op de optiebalk of de opdracht
Selecteren ô Hoeken verfijnen.

t/ Kies Selecteren ô Bewerken ô
Doezelaar na het maken van een
selectie.

t/ Pas in het deelvenster Lagen op
een opgeslagen alfakanaal van de
selectie een lichte vervaging toe
(of een laagmasker).

Voor een natuurlijk uiterlijk is het ook
belangrijk dat de kleuren tussen twee
lagen overeenkomen. In hoofdstuk 6
lees je alles over kleur afstemmen en
andere kleuraanpassingsmogelijkhe-
den in Photoshop.

Wees je ook bewust vanhet perspec-
fief en de scl¡aøl. Vertrouw op de
opdrachten bij Bewerken o Transfor-
matie als een element in je samenge-
stelde afbeelding te groot of te klein
lijkt, verkeerd om staat of in de lucht
lijkt te hangen. De opdrachten Schalen
en Roteren spreken voor zichzelf en
in figuur 10.7 zie je voorbeelden van

ngeúoegde elementen er natuurlijk uit
zien

Figuur 10.7: Transformeer door de

ankerpunten te slepen

Figuur 10.8: Vervorm lagen of selecties
met Verdraaien
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de transformatieopdrachten Schuintrekken, Perspectief en Verdraaien.
Transformeer de geselecteerde pixels door de ankerpunten van het
selectiekader te verslepen,

De opdracht Bewerken o Transformatie ö Verdraaien legt een raster over
de laag of de selectie. Vervorm je kunstwerk door de hoeken en de kruis-
punten van de lijnen te verslepen. In figuur 10.8 zie je dat Verdraaien je
een controle geeft die alleen overtroffen wordt door het filter Uitvloeien
(in hoofdstuk 15 lees je daar alles over). Verdraaien kun je ook toepassen
op paden en vormlagen.

Conplexe selecties maken
Als je elementen uit verschillende afbeeldingen wilt combineren in één
afbeelding, levert dat soms ingewikkelde selecties op. Meestal is de
beste oplossing een alfakanaal dat je met de opdracht Selecteren o Selec-
tie laden omzet in een actieve selectie. Hier volgen enkele technieken
voor het maken van een alfakanaal:

/ Selectie opslaan. Heb je al een selectie gemaakt, bijvoorbeeld met
het gereedschap Lasso of met de opdracht Selecteren o Kleurbe-
reik, kies dan Selecteren ô Selectie opslaan om een alfakanaal te
maken. Bewerk deze opgeslagen selectie daarna eventueel door te
tekenen of door haar te combineren met een andere selectie of met
andere alfakanalen.

t/ Een snelmasker dupliceren. Druk op de Q-toets voor de snelmas-
kermodus en teken het snelmasker (zie hoofdstuk 8). Verlaat de
snelmaskermodus nog niet, maar dupliceer het kanaal eerst door
het naar de knop Nieuw kanaal, onder in het deelvenster Kanalen, te
slepen.

/ Helemaal tekenen. Klik onder in het deelvenster Kanalen op de
knop Nieuw kanaal. Teken met zwart, wit en grijstinten. Wit wordt
opgenomen in de selectie, zwart niet en grijs geeft een gedeeltelijke
selectie aan.

r/ Dupliceer een bestaand kanaal als basis voor een masker. Kijk
welk kleurkanaal het beste contrast tussen het onderwerp en de
achtergrond oplevert en sleep dat kanaal naar de knop Nieuw
kanaal. Pas daarna het gedupliceerde kanaal aan.

Als je een lastig onderwerp van een lastige achtergrond wilt halen, is het
dupliceren van een kleurkanaal meestal de beste oplossing. En zo doe je
dat:

Bestudeer elk kleurkanaal en kijk welk het meeste contrast toont
tussen het onderwerp en de achtergrond.
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Open het deelvenster Kanalen en klik om de beurt op de kleurkana-
len om te ontdekken waar het beste contrast is.

Vergeet niet dat je uit tien kanalen kunt kiezen. Inderdaad, tien
kanalen. Uiteraard zijn er de kanalen Rood, Groen en Blauw in de
afbeelding, maar daarnaast kun je met de opdracht Afbeelding Þ
Dupliceren een kopie maken en die omzetten naar CMYK- of Lab-
modus. Waarschijnlijk laat een van de CMYK-kanalen een veel beter
contrast zien tussen onderwerp en achtergrond dan de RGB-kana-
len. In de Lab-modus zijn de kanalen a en b de moeite waard om te
bekijken. En na het maken van je alfakanaal hoef je niet eens terug te
gaan naar de RGB-modus.

2. Dupliceer het geselecteerde kanaal.

Sleep een kleurkanaal naar de knop Nieuw kanaal, onder in het deel-
venster Kanalen, om er een alfakanaal van te maken.

3. Maximaliseer het contrast tussen onderwerp en achtergrond.

In het ideale geval krijg je een wit onderwerp op een zwarte ach-
tergrond. (Laat je alfakanaal een donker onderwerp op een lichte
achtergrond zien, gebruik dan eenvoudig de sneltoets Command+l/
Ctrl+l of kies Afbeelding Õ Aanpassingen o Negatief) Meestal is
Niveaus de eerste plek waar je begint met het maximaliseren van
het contrast. Sleep de buitenste schuifregelaars een flink stuk naar
binnen tot onder het midden van het histogram. Pas vervolgens de
middelste schuifregelaar aan. Klik op OK en gebruik Niveaus even-
tueel nog een keer. Selecteer nadat Niveaus het meeste werk al heeft
gedaan het gereedschap Penseel en werk de overgebleven gebieden
bij door direct in het kanaal met zwart en wit te tekenen.

Houd bij het aanpassen van het gedupliceerde kanaal de rand tussen
het onderwerp en de achtergrond in de gaten. Je hoeft je geen zorgen
te maken over de gebieden die niet bij de rand in de buurt liggen, want
die werk je eenvoudig bij met het gereedschap Penseel. Het is die smalle
rand tussen het onderwerp en de achtergrond waar het om gaat.

In figuur 10.9 zie je de verschillende stappen. Links zie je bij het kanaal
Rood een duidelijk contrast tussen het onderwerp en de achtergrond.
Bij het kanaal Groen is dat minder en het kanaal Blauw is niet bruikbaar
voor deze afbeelding (te veel geel in de achtergrond). Nadat je een dupli-
caat hebt gemaakt en hebt omgezet naar CMYK, is duidelijk dat zowel het
zwarte als het cyane kanaal geschikter zijn dan het kanaal Rood. Na twee
keer dupliceren en twee keer Niveaus toepassen is het kanaal Zwarlin
goede conditie (rechtsboven). Na een paar streken met zwart en daarna
weer wit met het gereedschap Penseel is het alfakanaal gereed (rechts-
boven). Ga terug naar de RBG-kopie, kies Selecteren Þ Selectie laden en
laad het kanaal Zwart kopie. En daar is je perfecte selectie van de bloem!

209
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Figuur 10.9: Het dupliceren van een kleurkanaal is meestal de snelste manier om een alfakanaal te

maken

De optie Extraheren is niet langer onderdeel van Photoshop. Maar
geen paniek als je er in eerdere versies graag mee werkte; de optie is
nog beschikbaar als invoegtoepassing. Je kunt deze downloaden op
www.adobe.com.

lcers¡tectiefpunt
In veel afbeeldingen moet je bij je bewerkingen voor een realistisch
eindresultaat rekening houden met het perspectief in de afbeelding.
Denk bijvoorbeeld aan een foto van een keuken waar je op het aanrecht
een productverpakking plaatst waar je nog een logo op wilt zetten. Of
misschien maak je een kamer in een kasteel ergens in de bergen en wil
je een realistische steenstructuur op de muren aanbrengen. Gebruik
Perspectiefpunt om een patroon aan te passen aan vlakken die onder een
hoek staan, zoals muren, vloeren, gebouwen en dozen. Met de informatie
die je levert, bepaalt Perspectiefpunt automatisch de juiste hoek, schaal
en perspectief. Aangezien Perspectiefpunt nogal ingewikkeld is, kun je
voor eenvoudige klusjes het beste de opdrachten Plakken en Bewerken ö
Transformatie blijven gebruiken.

Voer de volgende stappen uit voor het gebruik van Perspectiefpunt:

Zwân kople
Annulereh

e N¡euwe select¡e

( ì loevoegen ðan selectle

a-) VeM¡ideren u¡t selecr¡e

L) Doorsnede met selectie

@

Sewerk¡ng

Kånel:

Do(ument:

D omkeren
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1. Kopieerje patroon.

Open een willekeurig patroon (of structuur, kleur of iets dergelijks)
om aan de wanden of zijkanten van je afbeelding toe te voegen.
Maak een selectie en kies Bewerken ö Kopiëren. Sluit het bestand
met het patroon weer.

2. Maak in je werkafbeelding een selectie.

Geef aan waar je het patroon wilt plaatsen. Selecteer bijvoorbeeld
wel de muren, maar niet de ramen en deuren als je met muren werkt.

3. Open Perspectiefpunt (Filter o Perspectiefpunt)

Het venster Perspectiefpunt verschijnt en laat je afbeelding zien.

Maak in het venster Perspectiefpunt perspectiefvlakken in je
afbeelding.

a. Selecteer het gereedschap Vlak maken (links in het venster, het
tweede gereedschap van boven).

b. Klik in de afbeelding op de drie hoeken waar je het perspectief-
vlak wilt plaatsen en breng de muisaanwijzer naar de vierde hoek.

Het perspectiefvlak spreidt zich uit langs de laatste twee zijden.

c. Voltooi het vlak door op de vierde hoek te klikken.

Het perspectiefvlak is niet goed uitgelijnd als het geel of rood is
in plaats van blauw. Versleep de hoeken met het gereedschap
Vlak bewerken, het bovenste gereedschap links in het venster.
Versleep de ankerpunten zodat het net de hele muur of zijkant
bedenkt.

d. Maak loodrechte vlakken door de Command-/Ctrl-toets inge-
drukt te houden terwijl je het ankerpunt aan de zijkant sleept
naar het punt waar de twee vlakken elkaar zouden ontmoeten.
Moet het andere vlak in een andere hoek dan 90 graden staan ten
opzichte van het eerste, houd dan de Option-/Alt-toets ingedrukt
terwijl je een van de ankerpunten versleept om het raster te rote-
ren. Is de hoekvan het tweede raster net niet goed, pas dit dan
aan door een van den hoekankerpunten te verslepen. In flguur
10.10 zie je twee haakse vlakken.

5. Plakje patroon.

a. Plak je patroon met de toetsencombinatie Command+V/Ctrl+V in
Perspectiefpunt.

Je patroon wordt geplakt in de linkerbovenhoek van het venster
Perspectiefpunt.
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Klik op OK om het venster Perspectiefpunt te verlaten en het
patroon ol de structuur toe te passen op je afbeelding.

Afhankelijk van hoe nauwkeurig je sleepte moet je na het verlaten
van Perspectiefpunt misschien nodig met het gereedschap Kloon-
stempel wat retoucheerwerk op je afbeelding uitvoeren. Afhankelijk

tiguur 10.10: Markeer perspectiefvlakken met het gereedschap Vlak maken

b. Selecteer het gereedschap Selectiekader (derdevan boven) en
sleep het patroon in je perspectiefvlak.

Het patroon past zich automatisch aan de richting van het vlak aan.
Druk eventueel op de T-toets van je toetsenbord en roteer en schaal
het patroon.

6. Herhaal het patroon.

Als het patroon niet exact past, herhaal het dan zodat het perspec-
tiefvlak steeds verder wordt gevuld. Selecteer het gereedschap
Selectiekader en houd de Option-/Alt-toets ingedrukt. Klik en sleep
dan in je patroon om het te herhalen. Herhaal net zolang tot het vlak
is gevuld. Zoals je ziet in figuur l0.ll kun je door een relatief klein
patroon te herhalen een vrij groot gebied vullen.

Kies in de vervolgkeuzelijst Retoucheren (boven in het venster
zichtbaar als het gereedschap Selectiekader is geactiveerd) de optie
Luminantie als de belichting in je originele afbeelding varieert.Zo
behoud je de oorspronkelijke belichting in het nieuwe patroon of de
nieuwe structuur.

I
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Figuur 10.11: Sleep met ingedrukte 0ption-/Alt-toets met het gereedschap Selectiekader en kopi-

eer de geplakte selectie

van de oorspronkelijke afbeelding zul je misschien ook een nieuwe
laag moeten toevoegen om daarin wat schaduwen of hooglichten te
tekenen om de oorspronkelijke belichting in dat onderdeel terug te
brengen.

Aangezien de deur, het raam en het schilderij voor het openen van
Perspectiefpunt niet waren geselecteerd, worden ze niet bedekt door het
geplakte en herhaalde baksteenpatroon. Zonder deze actieve selectie bij
het openen van Perspectiefpunt, zou het veel moeilijker zijn geweest het
patroon goed uit te lijnen zonder die gebieden te bedekken.

Hier volgen enkele tips voor het werken met Perspectiefpunt:

/ Maak geschikte vlakken en sleep. Klik in vier hoeken van een her-
kenbaar gebied in je perspectiefvlak, bijvoorbeeld een raam, en
sleep de ankerpunt aan de zijkanten naar buiten (of binnen) om het
hele vlak te maken.

/ Zoom in met de toets X. Zoom met de X-toets in op het gebied
waarin je werkt. Laat de X-toets los voor de gewone weergave.

Z Transformeer met de toets T. Druk na het plakken van je patroon op
de T-toets en schaal en roteer het geplakte patroon.

/ Sleep met ingedrukte Shlft-toets voor de juiste uitlijning. Herhaal
je patroon door tijdens het slepen met ingedrukte Option-/Alt-toets
de Shift-toets in te drukken. Het nieuwe deel wordt uitgelijnd met
het oude.
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/ Herhaal elementen in de afbeelding. Maak een selectie met
het gereedschap Selectiekader en sleep terwijl je de toetsen
Command+Option/Ctrl+Alt ingedrukt houdt naar het gebied waar je
de kopie wilt plaatsen.

tz Plak in Perspectiefpunt over objecten. Maak je eigen perspectief-
vlak. Selecteer met het gereedschap Selectiekader een gebied dat
je wilt herhalen. Druk dan de Command-/Ctrl-toets in terwijl je over
het gebied sleept dat je in het selectiekader wilt plakken.

t/ Kloon in Perspectiefpunt. Maak je vlak, selecteer het gereedschap
Stempel en klik met ingedrukte Option-/Alt-toets op het bronpunt,
laat de Option-/Alt-toets los en breng de muisaanwijzer naar de plek
waar je wilt gaan klonen. Klik en sleep om te klonen als de uitlijning
in de voorvertoning goed is.

r/ Teken in perspectief.Zodra er een perspectiefvlak is, past de
grootte van het gereedschap Penseel zich aan het perspectief aan.

t/ Werk op een lege laag. Voeg voordat je Perspectiefpunt kiest eerst
een lege laag toe aan het deelvenster Lagen. Je bewerking wordt dan
uitgevoerd op de lege laag, waarin je de overvloeimodus en dekking
kunt aanpassen om het patroon te verweven met het origineel.

Photoshop biedt verschillende mogelijkheden om twee of meer afbeel-
dingen automatisch samen te voegen tot een enkele afbeelding. Com-
bineer overlappende afbeeldingen tot een panorama of combineer
verschillende belichtingen van dezelfde foto tot een goedbelichte afbeel-
ding. Zowel Photomerge (voor panorama's) als Samenvoegen tot HDR
(voor tot een hoog dynamisch bereik samengevoegde afbeeldingen) vind
je in het menu Bestand ö Automatisch.

Panorama's maken met Photomerge
Soms laat een kiekje niet goed zien hoe het werkelijk was. Het is moeilijk
in een enkele foto de spectaculaire blik over de Grand Canyon te vatten.
Maak in zo'n geval een serie opnamen en combineer die met de opdracht
Photomerge tot een groter panorama.

Het maken van geschikte foto's is de eerste stap in het succesvol gebrui-
ken van Photomerge. Hier volgen enkele tips:

/ Gebruik een statief en zet dat waterpas. Gebruik een statief en zet
dat stevig neer. (Pas eventueel de lengte van de afzonderlijke poten
aan.) Zorg dat de kop waterpas en stevig staat, zodat de afzonder-
lijke foto's op dezelfde hoogte worden genomen.

Afbee ldi nqen automati sch samen tloegen
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ø Schakel de automatische belichting uit. Als je de automatische

belichting van je camera zou gebruiken, zou elke foto anders wor-
den belicht omdat de lichtinval steeds anders is. Stel de belichting
in voor de middelste of de belangrijkste foto en gebruik die instelling
voor alle opnamen.

/ Gebruik bij zoomlenzen geen autofocus. Met autofocus past de
zoomfactor van de lens zich steeds aan de situatie aan. Stel voor de
belangrijkste foto de lens in met autofocus en schakel dan over op
handmatige focus.

/ Zorgvoor een overlap van minstens l5 procent. Elke foto zou aan
elke kant een kwart moeten overlappen met de volgende foto. Op
die manier kan Photomerge naastgelegen foto's goed uitlijnen.

Photomerge is volledig geautomatiseerd als je werkt met afbeeldingen
die juist zijn belicht en een goede overlap hebben. Open Photomerge (zie
figuur 10.12), selecteer de afbeeldingen die je wilt gebruiken, selecteer
hoe je wilt dat de afzonderlijke foto's met elkaar worden gecombineerd,
klik op OK, leun achterover en zie het wonder gebeuren. De onderde-
len worden vanzelf in de juiste volgorde gezet, uitgelijnd en de randen
vloeien in elkaar over.

Figuur 10.12: De opdracht Photomerge lijntje elementen automatisch uit en laatze in elkaar

overvloeien

Gebruik de optie Perspectief als je een panorama maakt van een kamer
of een andere omgeving met een duidelijk'dit-is-het-verste-van-de-
camera-verdwijnpunt'. Soms wordt je panorama in het midden samen-
gedrukt als je de optie Perspectief gebruikt. Met de optie Cilindrisch trek
je de bovenkant en onderkant recht en krijg de juiste afstand, zoals je
ziet in figuur 10.13.
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2t6 DEEL lll :'Kunst' maken met Photoshop

Figuur 10.13: Photomerge met de optie Perspectief (boven) en de optie Cilindrisch (onder)

ßelîchtingstijden conbineren (toor HDß-
afbeeldingen
De nogal gespecialiseerde opdracht Samenvoegen tot HDR stelt een
foto samen uit twee of meer verschillend belichte gelijke opnamen. De
opdracht neemt daarbij steeds de best belichte gedeelten van de ver-
schillende foto's. Neem bijvoorbeeld twee foto's van een kamer. Belicht
de ene foto zo dat de kamer goed in beeld komt en pas bij de tweede foto
de belichting aan aan de details die je buiten, door het raam ziet. Met
Samenvoegen tot HDR zorg je dat van beide foto's de beste delen worden
gecombineerd tot een afbeelding. Neem de volgende stappen:

l. Kies Bestand ö Automatisch o Samenvoegen tot HDR.

Het dialoogvenster Samenvoegen tot HDR verschijnt in beeld.

2. Selecteer de afbeeldingen die je wilt gebruiken.

Zorgdal er een vinkje staat in het selectievakje Poging om bronaf-
beeldingen automatisch uit te lijnen (zie figuur 10.14).

3. Klik op OK om Samenvoegen tot HDR te openen (zie figuur 10.15)

In het dialoogvenster Samenvoegen tot HDR staat rechts boven in
de hoek de optie Bitdiepte waar je in plaats van de standaardinstel-
ling 32-bits/kanaal kunt kiezen voor een iets gebruikelijkere 16-bits
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tiguur 10.14: Selecteer de afbeeldingen die le wilt samenvoegen en laat de opdracht Samenvoegen

tot HDR ze samenvoegen

Figuur 10.15: Met Samenvoegen tot HDR breng je verschillende belichtingen in een afbeelding

afbeelding of zelfs een erg bruikbare 8-bits afbeelding. Met de
schuifregelaar Voorvertoning witpunt instellen pas je de voorver-
toning aan. Over het algemeen staat de schuifregelaar aan de rech-
terzijde van het histogram, daar waar het histogram omhoog gaat.
Besef dat je met deze schuifregelaar alleen de voorvertoning wijzigt.
Het hele toonbereik is nog steeds opgeslagen en beschikbaar in
een 32-bits afbeelding. Dezelfde mogelijkheid heb je voor 32-bits
afbeeldingen ook in Photoshop zelf via de menuoptie Afbeelding o
Aanpassingen 0 Belichting.
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Je hebt de mogelijkheid om de responscurue, die vastlegt hoe de
afbeeldingen worden gecombineerd, voor later gebruik op te slaan.
Klik op OK en de afbeelding wordt samengevoegd.

Als je kiest voor de optie 32 bits/kanaal, heb je de keuze uit drie
bestandsformaten om de afbeelding in op te slaan:

t/ PSD (Photoshop)

t/ PSB (het Photoshop-formaat voor grote documenten, mits dit is
ingeschakeld in de programmavoorkeuren)

t/ TIFF

Bedenk wel dat niet veel programma's gebruikmaken van een 32-bits
afbeelding en dat zelfs in Photoshop je bewerkingsmogelijkheden
beperkt zijn. Maar het is toch fantastisch dat je nu weet dat dit
mogelijk is, voor het geval je haar ooit nodig hebt. Zelfs als je haar
nooit nodig hebt. (Als je de foto wilt afdrukken, kies je natuurlijk Afbeel-
ding 0 Modus o 16 bits/kanaal.)

Gebruik een statief en schakel autofocus uit als je afbeeldingen maakt
voor Samenvoegen tot HDR. Wijzig tussen het maken van de foto's alleen
de sluitersnelheid (de belichting). Neem twee tot zeven stappen als
vuistregel aan. En vergeet niet dat je echte belichtingen kunt gebruiken
of verschillende belichtingsinstellingen in Camera Raw
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Haarscherpe

vectorpaden
t¡i nen met

ln dit hoofdstuk:
Vectoraf beeldingen begrijpen

Objecten met vormlagen maken

Een nieuw pad maken

De vorm van een bestaand pad wijzigen

Lettertypen bewerken

ö
e meeste afbeeldingen waarmee je werkt in Photoshop bestaan uit
pixels, zoals digitale foto's, gescande afbeeldingen, lagen waar je

op tekent en gevulde selecties. Er bestaat nog een ander type afbeelding:
een uectorafbeelding die je maakt door een pad te definiëren en kleur aan
dat pad toe te voegen. Een pad heeft een zeer exacte rand, zodat je met
vectoren heldere, duidelijke lijnen in je kunstwerk kunt aanbrengen, mits
je ze op de juiste manier afdrukt.

Vectorafbeeldingen bestaan meestal uit elementen (objecten) met een
uniforme kleur, hoewel kleurverlopen mogelijk zijn. Stel dat je
logo bestaat uit een rode driehoek, een blauw vierkant en
een groene cirkel (saai!). Deze drie effen objecten zijn
het beste als vectorafbeelding te maken. Vectoren
zijn echter niet geschikt voor foto's en andere
afbeeldingen met subtiele kleurovergangen.

Photoshop biedt gereedschappen om vooraf
gedefinieerde vormen te maken, gereedschap-
pen waarmee je vrije vormen maakt en gereed-
schappen waarmee je de paden bewerkt die
deze vormen definiëren. Er is ook een vorm-
kiezer en een hele stoet menuopdrachten. Je

kunt zelfs vormen importeren vanuit Adobe
Illustrator of je eigen vormen maken. Na het lezen
van dit hoofdstuk weet je precies hoe je dit allemaal
doet. Ik vertel je zelfs waar je op je computer tiental-
len, zelfs honderden aangepaste vormen vindt - helemaal
gratis!
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Pîxels, paden en ¡i¡
De meeste afbeeldingen waarmee je in Photoshop werkt of speelt zijn
rasteraf beeldingen. Rasterafbeeldingen bestaan uit identiek gevormde
vierkantjes kleur (prieþ die in rijen en kolommen staan (het raster).
Digitale foto's, gescande afbeeldingen en vrijwel alles wat je in Photo-
shop op een laag plaatst bestaat uit pixels. Tijdens het bewerken wijzig je
de kleur van de afzonderlijke pixels. Soms subtiel, soms radicaal.

Vectorafbeeldingen zijn een heel
ander verhaal. Vectoraf bee ldingen
bestaan niet uit pixels maar uit
een wiskundig gedefinieerd pad
waar je kleur aan toevoegt. In
een gespecialiseerd vectorpro-
gramma zoals Adobe lllustrator,
produceert het pad de vorm van
het object. Jij voegt kleur toe
langs het pad (omlijnen), binnen
het pad (uullen) of beide, zodat
de vorm een object wordt. Om
delen van een laag te verbergen,
simuleert Photoshop vectoraf-
beeldingen met vectorpaden op
vormlagen. Zo vul je de'vorm'
zonder een lijn aan het pad toe
te voegen. Een vormlaag wordt
gevuld met pixels van een
bepaalde kleur, een kleurverloop

C o pyti ght Ph ot1s p¡n, Ph otos p ¡n - af beel di n g # P I 009008

Figuur 11.1: Elk element in een vectorafbeelding
of een patroon. Een vectormasker heeft één specifieke kleur

bepaalt welk deel van de laag
zichtbaar is. Vergeet niet dat je laagstijlen
kunt combineren met vormlagen om zo lij-
nen en andere effecten te simuleren.

In figuur ll.l zie je een goed voorbeeld van
een vectorafbeelding. Je ziet dat elk ele-
ment in de afbeelding uit een enkele kleur
bestaat. Door de specifieke kleur is elk deel
van de afbeelding duidelijk herkenbaar als
een apart object. Vergeet niet dat vectorob-
jecten soms zijn gevuld met een kleurver-
loop in plaats van een effen kleur' 

Figuur 11.2: paden definiëren de

Elk element in de afbeelding wordt gedefini- omtrek van een object; in dit geval

eerd door zijn eigen pad dat uit een aantal het haar van de vrouw

padsegmenten bestaat. In figuur ll.2 zie
je het pad dat het haar van de dame definieert. De anatomie van paden
komt aan bod in de paragraaf 'Paden begrijpen', verderop in dit hoofd-
stuk.

r
\ I
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In afbeeldingen die zijn opgebouwd uit pixels, zie je langs krommingen
en schuine lijnen soms de hoekjes van de afzonderlijke pixels. Bij een
vectorafbeelding is het pad scherp en zijn de randen duidelijke gedefi-
nieerd. Het beste resultaat bij het afdrukken van een vectorafbeelding
of lettertype krijg je door een PostScript-apparaat, bijvoorbeeld een

laserprinter, te gebruiken . PostScript is een paginabeschrijvingstaal die
gebruikmaakt van de wiskundige beschrijving van vectorafbeeldingen'
Een vectorafbeelding wordt bij het afdrukken op een inkjetprinter eerst
omgezet naar pixels. Druk je toch af op een apparaat dat postscript niet
ondersteunt, gebruik dan voor een zo goed mogelijk resultaat een hoge
resolutie. Meestal is 300 pixels per inch (ppi) is goed.

Het formaat van een vectorpad kan vrijwel eindeloos worden aangepast,
zonder dat het uiterlijk verandert. Omdat het pad bij dit schalen wordt
berekend voordat de omlijning of vulling wordt toegevoegd, kan een vec-
torlogo net zo goed voor een visitekaartje worden gebruikt als voor een
groot reclamebord. Er treedt daarbij dan geen kwaliteitsverlies op. Ras-

terafbeeldingen daarentegen kunnen als ze worden geschaald behoorlijk
in kwaliteit achteruit gaan. In figuur 11.3 zie je een eenvoudig voorbeeld
van het verschil tussen het schalen van rasterafbeeldingen en het scha-
len van vectorafbeeldingen.

Tekst is in Photoshop vectorgeoriënteerd, wat betekent dat het is
gemaakt met paden. Objecten die je in Photoshop met vectorpaden
maakt, zoals als cirkels en vierkanten, kunnen als vectorafbeeldingen
worden geschaald. De paden worden naar hun nieuwe formaat berekend
en behouden hun scherpe en duidelijke randen.

Raster, van klein naar groot

Raster, van klein naar groot
Raster, van groot naar klein

Vector, van klein naar groot
Vector, van groot naar klein

Raster, vaß groot naâr klein

Vector, vân k¡ein naar groot

Vector, van groot naar klein

Figuur I 1.3: Dit voorbeeld met tekst maakt de voordelen van vectorafbeeldingen bii

schaalwilzigingen duidelijk
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EenØudige (ectoren : Uormlagen gebruiken
Je bent officieel een expert in de theorie van vectorafbeeldingen als je de
vorige paragraaf hebt doorgewerkt. Nu wordt het tijd te ontdekken hoe
je zelf die kleine rakkers in je afbeeldingen aanbrengt. Vergeet niet dat in
Photoshop een vectorafbeelding bestaat uit een vormlaag met een pad
dat aangeeft welk deel van de laag zichtbaar is en welk deel verborgen is.
De inhoud van de laag, die bestaat uit een effen kleur, een kleurovergang
of een patroon, is binnen het pad zichtbaar en erbuiten verborgen. Met
de zogeheten uormgereedschappen maak je in Photoshop het eenvoudigst
een vormlaag. De vormgereedschappen maken automatisch een met
kleur gevulde laag met een vectorpad dat op basis van de geselecteerde
vorm de laag wel of niet laat zien. Eenvoudiger gaat niet, toch? Sleep sim-
pelweg een gereedschap en maak een vectorgeoriënteerd 'object'!

D e alge n e n e (lorm gere edsc hap ¡r en
Rechthoeken, rechthoeken met ronde hoe-
ken (afgeronde rechthoeken), cirkels en
ovalen, veelhoeken, rechte lijnen en pijlen en
nog een karrenvracht aan aangepaste vor-
men staan tot je beschikking. Selecteer in de
gereedschapset het geschikte gereedschap,
selecteer de passende voorgrondkleur en
sleep om je object te maken. In figuur ll.4
zie je de vormgereedschappen die je in de
gereedschapset vindt. Klinkt eenvoudig,
nietwaar? Is het ook. De volgende technieken
maken het nog eenvoudiger:

. E Rechthoek

/ GebruikdeShift-toets. Houd tijdens het Figuurll.4:Devormgereed-

slepen de Shift-toets (zowel Mac als win- schappen staan bij elkaar in de

dows) ingedrukt om Ãe proporties gelijk gereedschapset

te houden, dus de hoogte-breedtever-
houding intact te laten. Als je de Shift-toets ingedrukt houdt, maakt
het gereedschap Rechthoek vierkanten en het gereedschap Ovaal
cirkels. Het gereedschap Veelhoek maakt gelijkbenige veelhoeken en
het gereedschap Lijn zorgt voor horizontale, verticale of diagonale
lijnen. Bij het gereedschap Aangepaste vormen zorgt de ingedrukte
Shift-toets ervoor dat de oorspronkelijk gedefi nieerde hoogte-breed-
teverhouding behouden blijf t.

/ Gebruik de toets Option (Mac) of Alt (Windows). Het object wordt
gecentreerd op het punt waar je klikt, als je de Option-/Alt-toets
ingedrukt houdt tijdens het klikken. Zonder de toets Option/Alt
wordt het object gemaakt zoals je het sleept.

/ Gebruik de Shift en Option-/Alt-toets. Door deze toetsen in te druk-
ken maak je een proportioneel object dat wordt gecentreerd op het
punt waar je klikt.
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/ Gebruik de spatiebalk. Druk op de spatiebalk terwijl je een vorm

sleept. Je kunt het object zo tijdens het maken verplaatsen. Laat als
je klaar bent eerst de spatiebalk los en daarna pas de muisknop.

/ Houd de optiebalk in de gaten. De optiebalk past zich aan als je
overschakelt van het ene vormgereedschap naar het andere. Als
bijvoorbeeld het gereedschap Afgeronde rechthoek is geselec-
teerd, kun je de straal van de ronde hoeken bepalen. Het gereed-
schap Veelhoek biedt een eenvoudig veld waarin je bepaalt hoeveel
zijden de vorm krijgt. Gebruik je het gereedschap Lijn, dan kies
je op de optiebalk de dikte van de lijn en klik je op het driehoekje
rechts van het gereedschapspictogram om een pijltje aan de lijnen
toe te voegen,

tz Wijzig de inhoud van de laag. Na het maken van een vormlaag
kun je de kleur wijzigen of de kleur in een kleurverloop of zelfs een
patroon veranderen. Gebruik de menuopdracht Laag o Laaginhoud
wijzigen.

/ Bewerk het vectorpad. Met het gereedschap Directe selectie wijzig
je de richting van het pad en daarmee het uiterlijk van de vormlaag
en dus ook de vorm van het object op de vormlaag. In de paragraaf
Ankerpunten toevoegen, verwijderen en verplaatsen' lees je hier
meer over.

/ Maak tijdelijk paden of met pixels gevulde vormen. Met de drie
knoppen links op de optiebalk bepaal je of je vormlagen maakt, tij-
delijk paden maakt of pixels toevoegt in de geselecteerde vorm op je
actieve laag.

Een vormlaag herken je in het deelvenster Lagen snel aan de naam die
met het woord 'Vorm' begint. Dubbelklik in het deelvenster Lagen op die
naam, als je hem zou willen wijzigen. In figuur 11.5 zie je dat de vormlaag
in het deelvenster Lagen bestaat uit een met kleur gevulde laag (de mini-
atuur links) en een vectorlaagmasker (de miniatuur rechts). Het vector-
masker (in dit geval een hartvormig pad) is ook zichtbaar in het deelven-
ster Paden als de vormlaag in het deelvenster Lagen is geselecteerd.

Figuur 11.5: Sleep met een vormgereedschap en maak een met kleur gevulde laag met

een pad om de vorm te definiëren
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Het vectormasker'Vectormasker Vorm'in het deelvenster Paden wordt
verborgen als je in het deelvenster Lagen op de laag Achtergrond klikt.

Het gereedschap Aange¡taste uormen
Hoewel de algemene vormgereedschappen nuttig zijn voor cirkels, vier-
kanten, lijnen en pijlen, biedt het gereedschap Aangepaste vormen meer
mogelijkheden. Selecteer dit gereedschap en klik op de knop Vorm om de
kiezer voor aangepaste vormen te openen, zoals je ziet in figuur 11.6. De
vormkiezer biedt verschillende kant-en-klare vormen. Klik op het drie-
hoekje rechtsboven in de kiezer om het menu te openen met onder in de
lijst nog meer verzamelingen met vormen.

müdirü{jElõlõlol\ml El.-r¡T ¡r, lü stiil: kkr:I
0I

Wanneer je een
verzameling aan-
gepaste vormen uit
het menu kiest (of
met de opdracht
Vorm laden een
nieuwe serie toevoegt die niet in het menu
staat), wil Photoshop weten of je de nieuwe
vormen aan de inhoud van de kiezer voor
aangepaste vormen wilt toevoegen (Toe-
voegen), de huidige vormen wilt vervangen
(OK) of de vormen toch niet wilt gebruiken
(Annuleren). Je hebt een behoorlijk indruk-
wekkende groep om uit te kiezen als je alle
aangepaste vormen laadt die bij Photoshop
CS4 worden geleverd.

l!.t.trtr ',¡l '.crrrrr r, r,lr'ri.
\,r,rr rt !r,ri,'t¡(lrtr'j

Alleen tekst
./ Kleine miniaturen

Crote miniaturen
Kleine lijst
Crote lijst

Beheer voorinst€ll¡ngen...

Vormen herstellen...
Vormen laden...
Vormen opslaan...
Vormen veryangen.,,

Alle
D¡eren
P¡jlen

Vaandels en prijzen
Kaders

Muz¡ek
Natuur
Objecten
Ornamenten
Vormen
Symbolen
Tekstballonnen
Tegels
Web

Figuur 11.6: 0nder in het menu vind je

nog meer verzamelingen met vormen

Ileer aangeÍraste Uormen - gratis !
Misschien heb je toch niet genoeg aan de grote hoeveelheid aangepaste
vormen van Photoshop. Er zijn verschillende bronnen waar je verza-
melingen aangepaste vormen kunt kopen. Of maak zelf met aangepaste
paden vormen. Maar je hebt al zoveel aangepaste vormen op je computer
die staan te springen om te worden gebruikt. Selecteer het tekstgereed-
schap en neem eens een kijkje in het menu Lettertypen. Je vindt daar let-
tertypen met namen als'Wingdings','Webdings','Symbol' en'Dingbats'.
Dit zijn allemaal voorbeelden van symboollettertypen; lettertypen met
vormen en symbolen in plaats van cijfers en letters. Veel gewone letter-
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Hoofdstuk 11: Haarscherpe liinen met vectorpaden 225
typen hebben speciale tekens die beschikbaar worden als je op de Shift-
toets, de Option-/Alt-toets of de Shift-toets in combinatie met de Option-/
Alt-toets drukt.

Op de volgende manier maak je van een symbool een aangepaste vorm.

l. Kiest Bestand ô Nieuwom een nieuwdocumentte openen.

Het document mag zo'n beetje elk formaat hebben en kleur of grijs-
waarden bevatten.

2. Selecteer het tekstgereedschap en kies een lettertype.

Kies op de optiebalk of in het deelvenster Teken een symbool.
Omdat je een vectorgeoriënteerde vorm maakt die je eenvoudig
kunt schalen, is de tekengrootte niet belangrijk. Aangezien vorm-
gereedschappen uitgaan van de voorgrondkleur die actief is op het
moment dat de vorm wordt gemaakt, maakt het ook niet uit welke
voorgrondkleur nu is geselecteerd.

3. Typ een symbool en beëindig de bewerkingssessie.

Klik op de knop met het vinkje, rechts op de optiebalk, kies in de
gereedschapset een ander gereedschap of sluit de bewerking af met
de toetsencombinatie Command+Return (Mac) of Ctrl+Enter (Win-
dows). Het symbool dat je ziet in figuur 11.7 maak je overigens door
het lettertype Webdings te selecteren en op de toets V te klikken.

4. Converteer het teken naar een vormlaag.

Zorg dat de tekstlaag in het deelvenster Lagen actief is en kies Laag
ö Tekst 0 Omzetten in vorm.

5. Definieer een aangepaste vorm

Kies Bewerken ö Eigen vorm
definiëren, geef je nieuwe
vorm een naam in het dia-
loogvenster Naam vorm (zie
figuur 11.7) en sla hem op.
Je nieuwe vorm is nu toege-
voegd aan de kiezer Aange-
paste vormen en klaar voor
gebruik.

Later in dit hoofdstuk kom je het
gereedschap Pen tegen. Denk dan Figuur 11.7: Geef ie nieuwe vorm een naam en

ñog e"n, teiug aan ãere putu- klikop 0K

graaf. Je kunt ook van paden die
je maakt met het gereedschap Pen aangepaste vormen definiëren. Elke
vorm die je wilt.
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Aangepaste vormen worden pas echt opgeslagen als je met de opdracht
Vormen opslaan in de vormkiezer de menuopdracht Vormen opslaan
kiest. Met deze opdracht sla je alle vormen in het deelvenster op als een
verzameling. Kies Bewerken o Beheer om een verzameling geselecteerde
vormen op te slaan. Klik in het dialoogvenster Beheer voorinstellingen
met ingedrukte Command-/Ctrl-toets op elke afzonderlijke aangepaste
vorm die je in de serie wilt opnemen en klik vervolgens op de knop Set
opslaan (zie figuur 11.8). Totdat je deze stap neemt, bestaan de vormen
alleen in het bestand met voorkeuren van Photoshop. Als er iets zou mis-
gaan met dit bestand ben je waarschijnlijk alle aangepaste vormen kwijt.
Hetzelfde geldt overigens ook voor aangepaste penselen, laagstijlen, kie-
zers en dergelijke. Sla in het dialoogvenster Beheer voorinstellingen alle
aangepaste onderdelen veilig op.

"f9¡,^
kr)

rypevoorin*ettte:itnõepasrem lãl

TM llàndelsnìerksynrbool

(---_c"I:{_l

¡¡Ìfu rtets

$ mt,un."

S, arlawlem+n

tLrre¡n

la*n1ø

^ ^ô

Bewaar als: Eigên vormen tar

l:-;ìrB3 =T@-l'tiJ-.h"f9:!9p __ _ lrl ,'q;¡-.
l: morolhop

E| Bu¡eôùbl¡d

ô 'y!¡dðin Ll rtulpproq.àn¡màl

i !il, rìr r'¡r I : !: 1

lì

til

[]
í-J ürjî Adobe voor¡nrcll¡ngen t

;tli:i! t.l .,,lijt Lì . , . ... l

ö

øVerberg extensie @(.9e1!'1l

Figuur 11.8: Sla aangepaste vormen op met het dialoogvenster Beheervoorinstellingen

Sla aangepaste vormen, laagstijlen, penselen en andere aangepaste
onderdelen op in een map buiten de Photoshop-map. Zo raak je ze niet
kwijt als je Photoshop ooit opnieuw zou moeten installeren. In figuur 11.8
zie je een voorbeeld van een mapstructuur voor het bewaren en ordenen
van je aangepaste onderdelen.

Het uiterlijk ttan de tlormlaag utijzigen
Nadat je met een van de vele vormgereedschappen van Photoshop een
vormlaag aan je afbeelding hebt toegevoegd, zijn er talrijke manieren om
het uiterlijk van die vormlaag te wijzigen.

Set
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/ Voegeen laagstijl toe. Laag-

stijlen, zoals schuine randen,
gloed en schaduwen (via het
menu Lagen ô Laagstijl) kun-
nen een laagstijl wat meer
pit geven. Vergelijk de vor-
men in figuur 11.9 maar eens
met elkaar. In hoofdstuk l2
lees je meer over laagstijlen.

Figuur 11.9: Een eenvoudige laagstijl brengtje
vorm tot leven

tz Wijzigde inhoud van de laag. Kies Lagen o Laaginhoud wijzigen
om de vorm te vullen met een andere kleur, een kleurverloop of
zelfs een patroon,

/ Bewerk de vorm van het pad. Wijzig de vorm van een pad door met
het gereedschap Directe selectie op het pad te klikken en te slepen.
Verderop in dit hoofdstuk komen we hierop terug.

¡/ Verander de overvloeimodus of de dekking van de laag. De stan-
daardovervloeimodus van de vormlaag is Normaal met een dekking
van 100 procent. Je vormlaag verbergt daarmee de inhoud van elke
onderliggende laag. Laat de vormlaag samenspelen met onderlig-
gende lagen door de dekking te wijzigen en experimenteer wat met
verschillende overvloeimodi. In hoofdstuk 10 komen de overvloeË
modi uitgebreid aan bod.

Een íormlaag met (terschillende
kleuren simuleren
Over het algemeen zijn vormlagen gevuld met een enkele kleur, al is een
verloop of een patroon ook mogelijk. Soms is een vorm met meerdere
kleuren beter. Vergelijk in flguur ll.l0 de vormlagen aan de linkerzijde
met dezelfde vormen aan de rechterzijde.

Op de vormen aan de rechterzijde zijn niet alleen laagstijlen toegepast
maar ook laagmaskers. Een laagmasker bepaalt welke delen van een laag
zichtbaar zijn, net zoals het vectorpad delen van een vormlaag verbergt.

Figuur 11.10: Het aankleden van de vormen maakt een wereld van verschil
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Figuur 11.11: Laagmaskers en vectormaskers bepalen samen de zichtbaarheid van de laag

Laagmaskers en vectormaskers kun je in een laag combineren, zoals je
ziet in drie van de vier lagen in figuur 1l.ll.

Door de kleuren in de linker kolom van het deelvenster Lagen met elkaar
te vergelijken, wordt duidelijk wat er gebeurt in figuur ll.ll:
t/ Yorm I kopie. Dit is de bovenste laag en zou normaal gesproken

alle onderliggende lagen verbergen. Deze laag is gevuld met groen,
wat je ziet aan de miniatuur links in het deelvenster. De rechtermi-
niatuur is het vectormasker dat is gemaakt met het gereedschap
Aangepaste vormen. In die miniatuur zie je het pad van de vorm. De
middelste miniatuur is het laagmasker. Teken met zwart in het laag-
masker om delen van de laag te verbergen. In dit geval is het rechter
deel van de vormlaag verborgen.

t/ Yorm 2 kopie. Dit zijn opnieuw twee maskers die samen zijn
gebruikt. Je ziet dat de vectorvorm uit een schaar bestaat. De mid-
delste miniatuur laat zien waar de laag verborgen wordt door een
laagmasker waardoor alleen de bladen van de schaar in de met grijs
gevulde laag zichtbaar zijn.

t/ Yorm2.Deze laag heeft alleen de vectorpadvorm nodig. De grijze
laag erboven verbergt de zwarte bladen van de schaar.

t/ Yorm l. De bovenliggende lagen bedekken gedeeltelijk de rode
vormlaag. Door de volgorde van de lagen in het deelvenster lijkt
het alsof de bladen van de schaar voor het rode deel van het object
staan en achter het groende deel.

Voor het toevoegen van een laagmasker aan een vormmasker hoef je
alleen maar te klikken op de knop Laagmasker toevoegen onder aan
het deelvenster Lagen (de derde knop van links). Teken vervolgens met
zwart om te verbergen, met wit om te tonen en met grijs om gedeeltelijk
te verbergen. Je kunt ook een selectie maken en de opdrachten in het
menu Laag ö Laagmasker gebruiken. Aan alle lagen kun je een laagmas-
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ker toevoegen, behalve aan de laag met de naam.Acl¡tergrond. Een ach-
tergrondlaag kan geen transparante gebieden bevatten, maar je kunt de
laag wel een andere naam geven en omzetten naar een gewone laag.

Soms moet je zelf een pad maken voor een afbeelding, zelfs met de
enorme hoeveelheid aangepaste vormen die beschikbaar zijn. Hiervoor
biedt Photoshop het gereedschap Pen en aanverwante gereedschappen
Voordat je nu als een gek paden gaat maken, kan het geen kwaad wat
extra achtergrondinformatie over paden te lezen.

Paden begrijpen
Tijdens het klikken en slepen plaats je ankerpunten die de padsegmenten
met elkaar verbinden. Padsegmenten kunnen zowel recht als gebogen
zijn. Die rondingen pas je niet aan met een dieet of oefeningen, maar met
richtingslijnen en hun richtingspunten. Een recht padsegment heeft aan
beide uiteinden een hoekpunt. Een gebogen padsegment heeft twee uloel-
ende punten, of een vloeiende
punt en een hoekpunt. In figuur
ll.l2 zie je dat Photoshop je
helpt het verschil te zien tussen
padsegmenten en richtingslijnen.
Voor ankerpunten worden lege en
gevulde vierkantjes gebruikt en
voor richtingspunten ruitvormen.

Aileenvroeiende punten hebben :fil,ïüiilii1i,T:lliJliJlilli,,,-''
richtingslijnen en richtingspun-
ten. De hoek en de lengte van de
richtingslijn bepalen de vorm van de gebogen lijn. Bij het maken van een
gebogen padsegment tussen een hoekpunt en een vloeiend punt heb-
ben alleen de richtingslijnen van het vloeiende punt invloed op de vorm
van de kromming. Bij het maken van een gebogen padsegment tussen
twee vloeiende punten zijn de richtingslijnen van beide ankerpunten van
invloed op de gebogen lijn.

Er is nog een belangrijke manier voor het classificeren van paden in
Photoshop:

/ Een open pad heeft twee verschillende en zichtbare eindpunten,
zoals een potloodlijn of een stuk touw.

/ Eengesloten pad heeft geen begin of einde, zoals een elastiekje.

Met een vormgereedschap maak je gesloten paden. Klik-klik-klik je met
het gereedschap Pen, dan maak je een open pad. Tenzij je laatste klik op
het eerste ankerpunt is.
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Paden maken met het gereedschap Pen

Hoek-
anker-
punt

Richtings-
punt

Vloeiend
anker-

punt
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le øgq kliÍcken en slepen langs het pad der
øijsheîd
Al die theorie is natuurlijk leuk, maar uiteindelijk begrijp je veel beter
hoe het werkt door gewoon wat te experimenteren met het gereedschap
Pen. Open een nieuw document (grootte, resoìutie en kleur maken niets
uit) en selecteer het gereedschap Pen. Klik links op de optiebalk op de
middelste van de drie knop-
pen (zie figuur ll.l3), zodat het
gereedschap paden maakt in
plaats van vormlagen en begin
te klikken. Klik op willekeurige
plaatsen in de afbeelding en voeg
zo nieuwe, rechte padsegmenten
toe.

E 0''lE¡lGlOl

Figuur 11.13: Klik op de linker knop op een vorm
laag te maken of op de middelste voor een pad

Als je een pad wilt maken, klik dan op de middelste van de drie knoppen
aan de linkerzijde van de optiebalk. Met de uiterst linkse knop maak je
een vormlaag. De rechter knop voegt pixels aan de huidige laag toe en
wordt alleen gebruikt met vormgereedschappen.

Picasso zou trots op je zijn, maar het is nu tijd om je nieuwe kunstwerk te
verlaten en verder te gaan. Druk twee keer op Delete (Mac) of Backspace
(Windows). De eerste keer verwijdert het laatste ankerpunt en de tweede
keer de rest van het pad.

Blijf in hetzelfde canvas en klik en sleep om gebogen padsegmenten te
maken. Je ziet dat de afstand en de richting waarin je sleept invloed heb-
ben op de curve van het segment. Sleep nu met ingedrukte muisknop
rondjes. Dat is leuk; het pad is aan het touwtje springen. Druk tweemaal
op Delete/Backspace om het pad te verwijderen.

Probeer het volgende om het maken van gebogen padsegmenten in je
vingers te krijgen:

L Kies Bestand o Nieuw om een nieuw document te openen

2. Kies bij Voorinstelling de optie Web en bij Grootte de optie 1024x768

Als dit formaat bij een weergave van 100 procent op je scherm past,
is dit een prettig formaat om mee te werken.

3. Toon het raster.

Gebruik op een Mac de toetsencombinatie Command+' (apostrof) en
voor Windows de toetsencombinatie Ctrl+' (apostrof) om het raster
in de afbeelding te tonen. Dankzij het raster zie je beter wat je doet
als je sleept met het gereedschap Pen. Het raster maak je ook zicht-
baar met de menuopdracht Weergave 0 Tonen o Raster. Voor het
raster dat je ziet in figuur 11.14 is in de voorkeuren van Photoshop
(Bewerken ö Voorkeuren ö Hulplijnen, raster, segmenten en tellen)

* I
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gekozen voor een rasterlijn op elke twee centimeter met vier onder-
verdelingen.

4. Selecteer in de gereedschapset het gereedschap Pen

5. Klik en sleep zoals in figuur ll.l4.

Omdat dit geen kunstwerk wordt, hoef je nu niet nauwkeurig te wer-
ken. Klik op de stippen in numerieke volgorde en sleep in de richting
van de stippellijnen ongeveer die afstand.

De glooiende paden die je zojuist hebt gemaakt, kun je op veel manieren
verder verwerken. Wat dacht je ervan ze te vullen of te omlijnen en als
decoratieve rand in afbeeldingen te gebruiken.
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Figuur 1 1.1 4: Volg mi n of meer de vie r patron en, je hoeft niet n a uwkeurig te we rken

Voordat we verdergaan, maak je nu eerst kennis met enkele andere
mogelijkheden van het gereedschap Pen. Kijk naar de optiebalk als het
gereedschap Pen is geselecteerd of kijk naar figuur 11.15.

lHmlrl lüx,cn*r,.r lEItrlEt
fòpt¡es voor n¡qneti¡rfu æn ¡mh¡kelen I

tiguur 11.15: Het gereedschap Pen heeft meer mogelijkheden dan je zou denken

Als je de optie Pen voor vrije vorm hebt geselecteerd, maak je een pad
door te klikken en te slepen in je afbeelding. Het lijkt op tekenen met het
gereedschap Penseel of lijnen trekken met het gereedschap Potlood: het
pad wordt gemaakt waar je sleept.
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Het gereedschap Pen voor vrije
vorm biedt ook de optie Magne-
tisch. Hiermee dwing je het pad
randen te zoeken en te volgen
als je in je afbeelding een pad
(of selectie) maakt rond iets met
een uniforme kleur. In figuur
11.16 zie je een voorbeeld van
goed gebruik van het gereed-
schap Pen voor vrije vorm en de
optie Magnetisch.

t[EølotOfONãH I 
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Het deeltlenster
Paden nauurkeuriger
bekeken
In het deelvenster Paden, dat je
net als alle andere deelvensters
toont of verbergt via het menu Figuur ll.l6: Een effen object omtrekken is
Venster, kun je paden opslaan, tyiisch een klus voor het gereedschap pen voor
kopiëren, converteren, omlijnen, vrije vorm en de optie Magnetisch
vullen en verwijderen. Met het
menu Paden kun je zelfs een pad maken van een selectie. Zonder het
deelvenster Paden hebben je paden geen betekenis, laat staan een toe-
komst en zullen ze nooit op een goede universiteit of opleiding terechtko-
men.

Kies een pad, maaht niet uit øelk
Het deelvenster Paden kan zoveel paden omvatten als je aan een afbeel-
ding wilt toevoegen. Onder aan het deelvenster zie je de zes knoppen
waarmee je snel en eenvoudig met je paden werkt. In figuur 11.17 zie je de
vij{ verschillende typen paden.

Er zijn vijf typen paden, hoewel je ze misschien niet allemaal zult
gebruiken:

tz Tijdelijk pad. Tijdens het maken van een pad genereert Photoshop
een tijdelijk pad dat niet automatisch wordt opgeslagen. Dit pad
wordt verwijderd zodra je een ander pad maakt of als je het bestand
sluit, tenzij je het eerst opslaat. Sla het pad op door in het deelven-
ster te dubbelklikken op de naam en eenvoudigweg een nieuwe
naam in te vullen.

z Opgeslagen pad. Net als in het deelvenster Lagen kun je ook in het
deelvenster Paden dubbelklikken op de naam van een pad en die
hernoemen. Je moèt een tijdelijk pad zelfs hernoemen als je er het
pad wilt opslaan om later nog te kunnen gebruiken. Als je een pad
eenmaal een naam hebt gegeven, kan het niet meer per ongeluk wor-
den verwijderd.
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Niet-opgeslagen pad

0pgeslagen pad

U¡tkn¡ppad

Vormlaaqpad

Veclormasker

Pad vullen
met voof-
grondkleur

Pad verwijderen

Nieuw pad maken

Pad omlijnen ïidelijk pad maken van selectie

Pad laden als selectie

tiguur 11.17: ln het deelvenster Paden orden en regel ie vectoren in je afbeelding

/ Uitknippad. Uithnippaden worden voornamelijk gebruikt in opmaak-
programma's als Adobe PageMaker en QuarkXPress. Een uitknippad
geeft aan welk deel van de afbeelding zichtbaar is, net zoals een
vectorpad van een vormlaag bepaalt welk deel zichtbaar is. Als je
werkt met InDesign heb je geen uitknippad nodig. Maak dan eenvou-
digweg je afbeelding op een transparante achtergrond en plaats het
Photoshop-bestand in een InDesign-document. Voor het maken van
een uitknippad geef je het eerst een naam in het deelvenster Paden
(om het op te slaan) en gebruik je vervolgens de opdracht Uitknip-
pad in het deelvenstermenu.

/ Vormlaagpad. Het vectormaskerpad van een actieve vormlaag is
zichtbaar in het deelvenster Paden als een vormlaag in het deelven-
ster Lagen actief is. Activeer eerst de laag om het pad op de vorm-
laag te kunnen aanpassen. Dupliceer een zichtbaar vormlaagpad
door het naar de knop Nieuw pad te slepen (onder in het deelven-
ster, de tweede knop van rechts).

y' Vectormasker. Als een gewone laag een vectormasker heeft en die
laag is zichtbaar in het deelvenster Lagen, dan is het maskerpad van
de laag zichtbaar in het deelvenster Paden.

Laat bij het maken van een uitknippad het veld Afvlakking helemaal leeg,
tenzij je printshop specifieke instructies geeft om een bepaalde waarde
in te vullen. Als er bij de optie Afvlakking een waarde is ingevuld, wordt
bij het maken van gebogen lijnen uitgegaan van die waarde en niet van
de instellingen van het afdrukapparaat. Het invullen van de verkeerde
waarde kan desastreuze (en dure) gevolgen hebben.
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Klik in het deelvenster Paden op het pad dat je wilt activeren. In het
afbeeldingsscherm verschijnt het pad dat je nu kunt bewerken. Behalve
de vormlaagpaden en vectormaskerpaden zijn alle paden in het deelven-
ster Paden onafhankelijk van lagen. Terwijl de achtergrondlaag actief is,
kun je een pad maken en dat later gebruiken als de basis voor een teke-
ning, bijvoorbeeld op Laag 3.

De Ícnoppen uan het deeluenster Paden

De zes knoppen onder in het deelvenster Paden (zie figuur 11.17) doen
meer dan alleen wat orde houden in het deelvenster. Gebruik ze om een
afbeelding van een pad te maken en om heen-en-weer te schakelen tus-
sen paden en selecties.

/ Prd vullen. Klik in het deelvenster Paden op een pad en vul met
deze knop het gebied binnen het pad met de voorgrondkleur. Als je
een open pad vult, dus een pad met twee uiteinden, doet Photoshop
alsof er een recht padsegment tussen de twee eindpunten ligt. De
vulling wordt toegevoegd aan de actieve laag in het deelvenster
Lagen. De knop Pad vullen is niet beschikbaar als er in het deelven-
ster Lagen een vormlaag of een tekstlaag is geselecteerd. In figuur
11.18 zie je gevulde (en omlijnde) paden.

tiguur 11.18: Bedenk of je eerstwilt omlijnen (links) of eerst wilt vullen (rechts)

t/ Pad omlijnen. Klik in het deelvenster Paden op een pad en plaats
met deze knop een lijn in de voorgrondkleur langs de randen van
het pad. Vrijwel altijd is dit vergelijkbaar met het omlijnen van het
pad met het gereedschap Penseel. Wanneer er in de gereedschapset
een ander op een penseel gebaseerd gereedschap is geselecteerd
(bijvoorbeeld Kloonstempel, Retoucheerpenseel, Doordrukken,
Tegenhouden en Gummetje), wordt het pad daarmee omlijnd. Een
omlijning wordt net als een vulling toegevoegd aan de actieve laag
in het deelvenster Lagen. Het pad van een vormlaag kun je niet
omlijnen. Je kunt zo'n pad wel op een andere laag kopiëren en het
daar omlijnen. Bekijk eens in figuur ll.18 naar de verschillen tussen
omlijnen en vullen.

,/ Prd laden als selectie. Klik op deze knop als je een pad in het deel-
venster Paden hebt geselecteerd en voilà! Een kant-en-klare en zeer
nauwkeurige selectie staat ter beschikking. Van ieder pad kun je een
selectie maken. Wil je de selectie doezelen, gebruik dan niet de knop
Paden laden als selectie, maar kies de menuopdracht Maak selectie
van het deelvenster Paden.
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/ Tijdelijk pad maken van selectie. Met deze knop maak je eenvoudig
van elke willekeurige selectie een tijdelijk pad. Gebruik de menuop-
dracht Tijdelijk pad maken en pas de waarden bij Tolerantie aan als
het pad niet precies is zoals je wilt of het te complex is omdat het
probeert alle hoeken van de pixels te volgen.

/ Nieuw pad maken. Waarschijnlijk gebruik je deze knop vooral om
bestaande paden te kopiëren. Sleep een pad naar de knop en in het
deelvenster Paden is direct een kopie van het pad beschikbaar. Met
deze knop maak je geen tijdelijk pad, maar begin je een nieuw opge-
slagen pad.

/ Pad verwijderen. Sleep een pad naar deze knop of klik op het pad
en dan op de knop. Het maakt niet uit hoe je het doet; het pad wordt
van het deelvenster verwijderd en uit je afbeelding.

Het kan een groot verschil uitmaken of je eerst omlijnt en dan vult of
andersom. De omlijning wordt gecentreerd op het pad, half binnen en
half buiten het pad. De vulling verschijnt binnen het pad. Als je een pad
eerst omlijnt en dan vult, dan bedekt de vulling dat deel van de omlijning
dat binnen het pad valt. In figuur 11.18 zie je dat dit niet altijd slecht hoeft
te zijn. Normaal gesproken is er maar een pad tegelijk actief, maar voor
de duidelijkheid zie je ze hier beide.

Besef dat Photoshop niet werkelijk vectorobjecten maakt. Als je een pad
omlijnt of vult, bewegen de omlijning of de vulling niet met het pad mee.
Ze blijven gewoon als pixels op een laag staan waar ze zijn. Dit kan een
vervelende verrassing zijn als je gewend bent te werken met vectoren in
Illustrator.

Soms is het maken van een selectie en die omzetten naar een pad de
eenvoudigste en snelste manier om een complex pad te maken. Klik bij-
voorbeeld een keer met het gereedschap Toverstaf en klik dan onder aan
het deelvenster Paden op de knop Pad laden als selectie. Vergeet niet het
pad een nieuwe naam te geven zodat het wordt opgeslagen!

Een pad aanpassen
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In Photoshop heb je veel controle over je paden, niet alleen bij het
maken van een pad maar ook na afloop. Nadat je een pad hebt gemaakt,
kun je het bewerken. Bij een actief pad in het deelvenster Paden zijn de
opdrachten in het menu Bewerken ö Transformatie pad beschikbaar met
mogelijkheden voor schalen, roteren, het wijzigen van perspectief, ver-
draaien en zelfs vervormen. Maar er staan nog veel fijnere instellingen
tot je beschikking. Je kunt ankerpunten aanpassen, gebogen padsegmen-
ten wijzigen, ankerpunten toevoegen of verwijderen en zelfs meerdere
paden combineren tot samengestelde paden, waarbij een pad een gat in
een ander pad maakt. Denk maar aan een donut.
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Anker¡tunten toeØegen, r/erutijderen en
r/er¡tlaatsen
Photoshop biedt je verschillende gereedschappen om paden te bewerken,
hoewel je ze waarschijnlijk niet allemaal zult gebruiken. Kijk bijvoor-
beeld eens naar de gereedschappen Ankerpunt toevoegen en Ankerpunt
verwijderen van figuur ll.19. Kijk vervolgens naar de optie Automatisch
+/- op de optiebalk. Als het gereedschap Pen actief is en je ermee over een
ankerpunt beweegt, dan schakel je automatisch naar het gereedschap
Ankerpunt verwijderen. Beweeg je over een padsegment, dan schakel je
automatisch over naar het gereedschap Ankerpunt toevoegen. Een sìim
gereedschap, nietwaar? Ook het gereedschap Ankerpunt omzetten kan
waardevol zijn. Klik op een vloeiend punt om dat om te zetten naar een
hoekpunt. Sleep om van een hoekpunt een vloeiend punt te maken.

Het gereedschap Direct selecteren vind je in de gereedschapset bij het
gereedschap Padselectie waarmee je een pad in zijn geheel selecteert
en sleept. Met het gereedschap Direct selecteren wijzig je individuele
padsegmenten, individuele ankerpunten en zelfs de individuele richtings-
lijnen waarmee je de gebogen padsegmenten instelt.

Een ankerpunt waar je met het gereedschap Direct selecteren op klikt,
kun je naar een nieuwe positie slepen zodat de vorm van het pad veran-
dert. Bij een vloeiend punt worden de richtingslijnen zichtbaar als je er
met het gereedschap Direct selecteren op klikt. Ook de richtingslijnen
van de naastgelegen vloeiende punten worden dan zichtbaar.
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Figuur 1 1.1 9: Photoshop biedt alle gereedscha ppen voor het bewerken van vectorpad en
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Op de optiebalk verschijnen voor het gereedschap Direct selecteren geen
instelmogelijkheden. Het is een behoorlijk rechttoe rechtaan, no-nonsense
gereedschap met slechts een paar eenvoudige gedragsregels (waarvan je
een demonstratie ziet in de 'voor'en 'na'paden van figuur 11.20):

Figuur 1 1,20: Voor de d uidelijkheid hebben de paden hier een kleuç maa r normaal gesproken

zijn actieve paden zwart

ø Sleep een padsegment. Als je een padsegment met twee hoekpun-
ten sleept, sleep je die hoeken mee. Heeft het padsegment een of
twee vloeiende punten, dan sleep je wel het segment (en wijzig je de
lijn), maar blijven de hoekpunten stevig op hun plek. In figuur 11.20
(linksboven) zie je dat bij het slepen van een rond padsegment de
lengte van de richtingslijnen verandert, maar dat ze wel hun oor-
spronkelijke hoeken behouden.

ø Sleep een hoekpunt. Als je op een hoekpunt klikt en sleept, sleept
het gereedschap Direct selecteren de twee bijbehorende pad-
segmenten mee. In figuur 11.20 (midden boven) zie je dat de twee
andere hoekpunten en het padsegment daartussen niet wijzigen.

/ Sleep een vloeiend punt. Tijdens het slepen van een vloeiend
punt blijven alle vier de richtingslijnen die gekoppeld zijn aan de
padsegmenten aan elke kant hun eigen lengte en hoek. De gebogen
padsegmenten die aan de vloeiende punten zijn gekoppeld, worden
gewijzigd. De richtingslijnen veranderen niet. In figuur 11.20 (rechts
boven) blijft het pad vloeiend door het ankerpunt gaan, zelfs bij het
verplaatsen van de punten.

/ Sleep een richtingslijn van een vloeiend punt. Door een richtings-
lijn te verslepen, wijzigt de ronding aan beide zijden van het anker-
punt, zodat het pad vloeiend door het ankerpunt gaat. Klik voor het
verslepen van een richtingslijn op het richtingspunt aan het einde
van de richtingslijn. In figuur 11.20 (links onder) zie je hoe de padseg-
menten aan beide zijden van het vloeiende punt zich aanpassen om
de lijn soepel door te laten lopen. Tenzij je de volgende truc gebruikt!

/ Option+sleep/Alt+sleep een richtingslijn. Je doorbreekt de glooi-
ende lijn die het pad maakt als je de richtingslijn van een vloeiend
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punt versleept terwijl je de Option-/Alt-toets ingedrukt houdt. Met
de Option-/Alt-toets wijzig je het padsegment maar aan een kant en
laat je het andere padsegment met rust. In figuur 11.20 (onder) is de
richtingslijn van de linker figuur versleept zonder dat de Option-/
Alt-toets werd ingedrukt. Bij de rechter figuur werd de toets wel
ingedrukt tijdens het slepen, waardoor de vorm van het naastgele-
gen padsegment niet veranderde.

Gebruik de Shift-toets bij het gereedschap Direct selecteren, zodat je
zeker weet dat je in een rechte lijn sleept. Selecteer voordat je gaat sle-
pen eventueel meerdere ankerpunten met de Shift-toets.

Paden combineren
Misschien heb je bij het lezen van dit hoofdstuk gemerkt dat sommige
paden eenvoudig zijn, zoals die in het vorige figuur, en andere juist com-
plexer, zoals die in figuur 11.11. Vaak zijn complexe paden samengestelde
paden: paden met twee of meer subpaden die met elkaar samenwerken.
Stel je twee cirkels van verschillende grootte voor die boven elkaar zijn
gecentreerd. Stel je dan voor dat de kleinere cirkel een gat in het midden
van de grotere zou maken, zodat een wiel of een bagel ontstaat. Kijk eens
naar flguur 11.21.

Figuur 1 1.21 : Twee ( of meer) pad en kunnen met elka ar samenwerken en een sameng esteld pad met

twee of meer subpaden vormen

Twee (of meer) paden kunnen op verschillende manieren met elkaar
samenwerken. Vul in de zin de woorden uit de lijst in: 'Het tweede pad
kan lw oorde n inu ulle nl het oorspronkelijke pad'.

t/ Toevoegen aan. De delen binnen de twee subpaden worden gecom-
bineerd alsof ze in een pad staan.

/ Verwijderen uit. Het tweede pad snijdt als het ware een deel uit het
eerste pad. Hiermee maak je een bagel!
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/ Doorsnede maken met. Alleen het gebied waar de twee subpaden

elkaar overlappen blijft behouden.

/ Uitsluiten uit. Alle gebieden van beide subpaden blijven behouden,
behalve de gebieden waar de paden elkaar overlappen.

Als een vormgereedschap of het gereedschap Pen actief is, verschijnen
op de optiebalk vier knoppen waarmee je het gedrag van gecombineerde
paden bepaalt. Het eerste pad dat je maakt, is altijd een gewoon pad en
pas als je subpaden toevoegt, worden de knoppen beschikbaar. In figuur
11.22 zie je de knoppen en wordt via een eenvoudige grafische weergave
de werking van elke knop verduidelijkt. Het pad linksboven is het origi-
nele pad en de paden rechtsonder laten zien hoe elke optie de interactie
tussen subpaden beinvloedt.

rffi,=* r ll
er+ee, r c-.1
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Figuur 11.22: De knoppen regelen het effect van een tweede pad en volgende paden op je

oorspronkelijke pad

Een aangepast lettertg¡re maken
Ter afsluiting van dit hoofdstuk wil ik je nog iets leuks laten zien wat je
in Photoshop kunt doen met vectoren. Elk afzonderlijk teken in een let-
tertype bestaat uit paden. Het uiterlijk van de verschillende tekens kun
je aanpassen door tekst om te zetten naar vormlagen (of tijdelijke paden)
en de paden dan te bewerken met het gereedschap Direct selecteren.

1. Open een nieuw document in Photoshop

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen de optie 800 x 600
en klik op OK.

3. Selecteer in de gereedschapset het gereedschap Horizontale tekst
en stel het lettertype in.
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Kies op de optiebalk het lettertype Arial, schakel Vet in, stel de let-
tergrootte inop72, kies de optie Scherp bij anti-aliasing, lijn links
uit en klik links onder in je document.

Eerlijk gezegd maakt het niet uit welke instellingen je kiest, maar als
je deze gebruikt, lijkt je afbeelding behoorlijk op die van mij.

4. Typ het woord 'Billiards'in je afbeelding.

5. Sluit de tekstbewerking af met de toetsencombinatie
Command + Return/Ctrl + Enter.

6. Kies Laag ô Tekst ô Omzetten in vorm

De tekstlaag (bewerkbare tekst op zijn eigen laag) wordt gewijzigd
in een vormlaag (een met kleur gevulde laag waarin alleen de lagen
binnen het vectorpad zichtbaar zijn).

7. Selecteer het gereedschap Direct selecteren.

8. Bewerk de vormen van de letters L en D zo dat ze op een biljartkeu
lijken. Sleep de bovenste ankerpunten verder naar boven om een
keu te maken.

Het resultaat zie je in figuur 11.23

Figuur 11.23: Vectortekst kan worden geconverteerd naar vormlagen om de afzonderlijke tekens

te wiizigen met het gereedschap Direct selecteren
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Afbeeld¡ngen verfraa ien

met laagstiilen

ln dit hoofdstuk:
Laagstijlen begrijpen

, Laagstijlen toepassen met het deelvenster Stijlen

; Je eigen stijlen maken

Aangepaste laagstijlen bewaren

f n tunrt en fotografie breng je diepte aan met schaduwen en hoog-
f lichten. Hooglichten en schaduwen geven de kijker het idee dat er
licht valt op delen van een driedimensionaal object. Je kunt met een
schaduw of een gloed ook de indruk wekken dat er een afstand is tussen
een object en een daarachter gelegen object. De ingebouwde laagstijlen
van Photoshop helpen je bij het vrijwel direct toevoegen van schaduwen,
gloed en andere effecten.

In dit hoofdstuk leg ik uit hoe transparante gebieden op lagen het moge-
lijk maken dat onderliggende lagen zichtbaar worden en je laagstijlen op
die lagergelegen lagen verschijnen. Je krijgt een duidelijke uitleg over het
deelvenster Stijlen en hoe je daarmee laagstijlen opslaat en
toepast, inclusief je eigen aangepaste stijlen. Vervolgens
maak je kennis met het voor laagstijlen zo belangrijke
dialoogvenster Laagstijlen en de verschillende
effecten die je daarmee kunt toevoegen. Je leest
ook hoe je aangepaste laagstijlen opslaat en
beschermt.
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Wat zijn laagxijlen?
Een laagstijlbestaat uit een
of meer effecten die alle
pixels op je laag omringen
of op alle pixels in de laag
worden toegepast. Tot de
effecten die pixels omringen
behoren dunne en dikke
kleuromtrekken, schaduwen
(net als de schaduw die dit
boek op je tafel of schoot
werpt) en gloed (omtrekken
met gedeeltelijk transpa-
rante kleur). Elfecten die op
pixels worden toegepast,
omvatten bedekkingen met
kleur, patronen en zelfs
kleurverlopen. Photoshop
biedt echter nog meer, zoals
het populaire effect Schuine
kant en reliëf waarmee je
de inhoud van een laag een
driedimensionaal uiterlijk
geeft. Overigens kunnen
effecten ook met elkaar wor-
den gecombineerd. In figuur
l2.l zie je daar wat voorbeel-
den van. Effecten kun je op tiguur 12.1: Lijnen, schad uwen en bedekkingen zijn

verschillende manieren aan maar een paar van de beschikbare effecten

lagen toevoegen, bijvoor-
beeld met de vervolgkeuzelijst Laagstijlen onder in het deelvenster Lagen
zoals je ziet in figuur l2.2.ln de paragraaf over het maken van je eigen
laagstijlen komen al deze effecten stuk voor stuk aan bod.

Laten we om verwarring te voorkomen het volgende afspreken. Als we
het hebben over een slagschaduw, een gloed buiten, een kleurbedekking
of een van de andere menuopties die je ziet in figuur l2.2,we dat dan een
løageffect ol kortweg een effecf noemen.

Een laagstijl is het effect dat je op een laag toepast of opslaat in het deel-
venster Lagen (waar we verderop in dit hoofdstuk op terugkomen). Een
Iaagstijl kan een of meerdere effecten bevatten. Naast de in Photoshop
ingebouwde laageffecten kun je ook zelf laagstijlen toevoegen of ver-
wijderen en zeìfs je eigen laagstijlen maken. Overigens is de menuoptie
Opties voor overvloeien boven in het menu in figuur 12.2 niet echt een
laageffect. Deze regelt hoe de pixels op de geselecteerde laag samenwer-
ken met de pixels van de onderliggende lagen. De zwarte stippen die je
links van enkele effecten ziet, geven aan dat die effecten al zijn toegepast
op de laag.
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Figuur 12.2: Via het deelvenster Lagen kun je een laagst¡il t0evoegen

Sommige laageffecten zoals Slagschaduw en Gloed buiten verschijnen
buiten de inhoud van de laag. De laag moet al een gebied met transpa-
rante pixels hebben om deze effecten zichtbaar te kunnen maken. Als
de laag van rand tot rand wordt gevuld, verschijnt het effect niet in de
afbeelding aangezien de gloed of de schaduw dan logischerwijze buiten
het canvas van de afbeelding zou verschijnen. In frguur 12.3 zie je ver-
schillende voorbeelden van laagstijlen.

Je kunt je vast wel voor-
stellen dat in het linker
voorbeeld de schaduw ook
aan de rechterkant van het
object valt (net als bij het
rechter voorbeeld). Je ziet
de schaduw niet omdat hij
zich buiten het canvas van
de afbeelding bevindt.

Figuur 12.3: Sommige laageffecten zijn alleen zichtbaar
Onthoud dat alle lagen in als de laag transparante gebieden heeft

een afbeelding dezelfde hoe-
veelheid pixels hebben, maar dat sommige daarvan transparant kunnen
zijn. Bij gedeeltelijk transparante lagen zijn onderliggende lagen zicht-
baar. In de tweevoorbeelden in figuur 12.3 is de gele achtergrondlaag
zichtbaar, waardoor de schaduwen van de bovenliggende laag ergens op
kunnen vallen. Vergeet niet dat een achtergrondlaag geen transparante
gebieden kan hebben. Dubbelklik op de naam en geef de achtergrondlaag
een andere naam om die laag zo om te zetten naar een gewone laag. In
hoofdstuk l0 lees je alles over het werken met lagen.
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Het deeltlenster Stijlen gebruîken
Het deelvenster Stijlen is
standaard gegroepeerd
met de deelvensters Kleur
en Stalen. Kies Venster 0
Stijlen om het deelvenster
zichtbaar te maken. In dit
deelvenster, dat je ziet in
figuur 12.4, vind en bewaar
je laagstijlen en het biedt de
eenvoudigste mogelijkheid
om een laagstijl op je actieve
laag toe te passen.

Stijl wissen

Nieuwe stijl maken

Stijl verwijderen

Nieuwe st¡j1..-

Alleen tekst

"/ Kl€ine m¡niaturen
Grote m¡n¡aturen
Kle¡ne lijst
Crote lijst

Beheer voorinstellingen,.,

Stijlen herstellen...
St¡jlen laden...
Stijlen opslaan...
Stijlen veruangen...

Abstracte st¡jl€n
Knoppen
Cest¡ppelde omlijning
6lazen knoppen
Afbeeld¡ngseffecten
Fotografische effecten
Teksteffecten 2

Tekstêffecten

Activeer voor het toepas-
sen van een laagstijl via het
deelvenster Lagen eerst de
doellaag in het deelvenster
door erop te klikken. Klik
vervolgens op de stijl die je
wilt toepassen. Eenvoudi-
ger kan haast niet! wis een 

Figuur 12.4: Het deelvenster stijlen bevat de
laagstijl uit de actieve laag ständaardlaagstijlen en opgeslãgen laagstijlen
door op de meest linkse
knop onder in het deelvenster te klikken. Klik op de middelste knop om
een aangepaste laagstijl op te slaan (daar komen we straks nog op terug)
en sleep een laagstijl die je van het deelvenster wilt verwijderen naar de
knop met het prullenbakje.

Bekijk nu eens in figuur 12.4 het deelvenstermenu Stijlen van boven naar
beneden. Met de eerste opdracht voeg je eenvoudigweg de stijl die op de
actieve laag is toegepast toe aan het deelvenster. Dit is vergelijkbaar met
klikken op de knop Nieuwe stijl maken.

In het tweede deel van het menu vind je vijf verschillende manieren om
de inhoud van het deelvenster Stijlen te bekijken. Als je veel aangepaste
stijlen hebt gemaakt met herkenbare namen, zijn de opties Alleen tekst,
Kleine lijst en Grote lijst handig, maar bestaande namen zullen je mis-
schien niet veel zeggen. Met de optie Grote miniaturen krijg je beter zicht
op de effecten in de stijl, maar krijg je minder stijlen te zien dan bij de
standaardweergave Kleine miniaturen.

De opdracht Beheer voorinstellingen opent hetzelfde dialoogvenster dat
je via het menu Bewerken opent. Met dit dialoogvenster sla je aangepaste
stijlen in sets op en bescherm ie ze zo tegen verlies.

Omdat je met de volgende vier opdrachten in het deelvenstermenu de
inhoud van het deelvenster regelt, beschouw ik ze als opdrachten voor
huishoudelijke taken:

i Structuren
I Webstülen

: Sluiten
Tabgroep s¡uiten
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tz Stijlen herstellen. Hiermee herstel je de standaardwaarden van het
deelvenster. Klik op de knop Toevoegen om de standaardset in het
actieve deelvenster te plaatsen. Klik op OK om de huidige inhoud te
vervangen door de selecteerde set.

tz Stijlen laden. Met deze opdracht voeg je aangepaste stijlen toe
vanaf je harde schijf of een andere locatie. Je kunt zelfs cd's met
kant-en-klare sets met laagstijlen kopen. De set wordt automatisch
aan de huidige inhoud van het deelvenster toegevoegd.

tz Stijlen opslaan. Met deze opdracht sla je de inhoud van het actieve
deelvenster op als stijlset. Alle lagen die zich op dat moment in het
deelvenster bevinden, worden opgeslagen.

tz Stijlen vervangen. Met deze opdracht verwijder je de huidige
inhoud en voeg je vervolgens de geselecteerde set toe.

Onder in het deelvenstermenu van Stijlen vind je een lijst met alle laag-
stijlen die in Photoshop zijn opgeslagen in de map Voorinstellingen o
Stijlen. Als je een set selecteert, heb je opnieuw de mogelijkheid de set
aan de huidige inhoud toe te voegen of de huidige set te vervangen. (De
lijst in het deelvenstermenu op je scherm ziet er misschien wat anders
uit dan die in figuur 12.4.)

Met de laatste twee opties in het menu van het deelvenster Stijlen regel
je de zichtbaarheid van het deelvenster (Sluiten) en de zichtbaarheid van
het deelvenster en de daarin gegroepeerde deelvensters (Tabgroep slui-
ten). Standaard zijn dat de deelvensters Kleur en Stalen.

Aangepaste laagstijlen maÍcen

245

Door een of meer laageffecten aan je actieve laag toe te voegen maak
je een aangepaste laagstijl. Nogmaals: het is niet mogelijk laageffecten
en laagstijlen toe te passen op een laag met de naam Acl¡ tergrond.Yoeg
effecten waar je tevreden over bent toe als laagstijl in het deelvenster
Lagen en sla ze op als je ze wilt delen met vrienden en collega's. Door ver-
schillende laageffecten te combineren tot een laagstijl, wordt het moge-
lijk eenvoudige vormen en tekst om te vormen tot kunst.

Het submenu Laaqstîil
Naast het menu onder aan het deelvenster Lagen (zie figuur 12.2), is het
ook mogelijk laageffecten toe te passen via het menu Laag ô Laagstijl. In
figuur 12.5 zie je dat dit menu iets meer opdrachten biedt dan het menu
onder in het deelvenster Lagen.

Onder de optie Opties voor overvloeien staan de tien laageffecten. De
effecten die op de actieve laag zijn toegepast, zijn gemarkeerd met een
vinkje. De opties Laagstijl kopiëren en Laagstijl plakken zijn handig, maar
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misschien vind je het comforta-
beler de laagstijl toe te voegen
aan het deelvenster Stijlen
zodat je door erop te klikken
hem op andere lagen kunt toe-
passen. Je kunt een laagstijl
ook van laag naar laag kopiëren
door de laag te verslepen ter-
wijl je de Option-/Alt-toets inge-
drukt houdt. De optie Laagstijl
wissen doet hetzelfde als de
linker knop onder in het deel-
venster Stijlen: alle laageffecten
worden verwijderd uit de doel-
laag. De vier opties onder in het
menu zijn het waard om iets
uitgebreider bij stil te staan:

]D

Laaq dupli(eren...

Nieuwe opvullaas >
Nieuwe ã¿npars¡n951àà9 >
Opl r5 voûr ¡¡4rilloLd. .

l¡ågmasker >
v€dorm¡sker >
Uitknlpmatkcrmaken \*G

Slimme obje(len >
Mdeolagen >
Irkll 

'Onrz.lrrn ¡¡ Dr\rls t

Nieuw s€gment op b¡sls van låå9

tågen gro€pe¡en XC
L¡qril ¿¡q,oef¡,i. ,rli6
t¡9en verb€rqen

Otulc¡.d I

L.rlcd ùitl'r..r of 5tlcclit
v¡,¿.1¡.,1

Oplies voorovery¡oeien...

slagschaduw...

clo€d b¡nnen...
Schuine k¡nt eñ reliëf...
Sàtijn...
Kleurbedekk¡n9...
Verloopbedekking...

Lûn.-

Làagrtijl kop¡ëreñ

Låågstijl wissen

Glob¿le bel¡(htin9...
bgen maken
Alle €ffêcteñ veôergen
lffecten rchaleî...

All' ¡lcn i. !rô¡! \c('c.drlcn

Cr[oppeklt ld!e¡ sclcc¡¡rtil

v€r€nig€n; omlãåg låag *E
Ver€nigen, zi(htbaar OxE
EÉn laas maken

Måting >

/ Globale belichting. Ver-
schillende laagef f ecten
worden onder een hoek
toesepast. Zo simurerä :',tJJ,iåfti,i3:ihi::H:*,istijr 

om onder

Slagschoduwen licht dat
vanuit een bepaalde hoek
op het object valt. Met de opdracht Globale belichting stel je de
standaardhoek in waarop effecten worden toegepast. Over het alge-
meen wil je dat de hoek van laag tot laag een consistent effect op je
afbeelding heeft. Soms zijn er uitzonderingen, zoals in de situatie in
figuur 12.6. Bij de twee tekstlagen in de afbeelding vallen de schadu-
wen in verschillende hoeken, zodat een lichtbron wordt gesimuleerd
die vlak voor de afbeelding staat. In de volgende paragraaf lees je
dat je bij het toepassen van laageffecten onder een bepaalde hoek je
bij de opdracht Globaal licht die hoek niet per se hoeft te gebruiken.

/ Lrgen maken. Soms moet je een laageffect bewerken, bijvoorbeeld
om te bepalen waar een slagschaduw op een onderliggende laag
valt. Met de opdracht Lagen maken raster je elk laageffect, zodat je
het als een aparte laag of een laag met pixels aan de afbeelding toe-
voegt. Vervolgens kun je delen van de nieuwe lagen wissen, filters
toepassen of op een andere manier elk laageffect aanpassen. Nadat
je een laagstijl met deze opdracht hebt gerasterd, is het niet meer
mogelijk hem met het dialoogvenster Laagstijl te bewerken, maar
als je de oorspronkelijke stijl aan het deelvenster Stijlen hebt toege-
voegd, blijft die wel beschikbaar.

tz Ãlle effecten verbergen. Met de opdracht Alle effecten verbergen
kun je een laagstijl tijdelijk verbergen. Je verbergt de effecten ook
door op het oogje naast de laagstijl in het deelvenster Lagen te klik-
ken.

/ Effecten schalen. Met deze opdracht maak je de laagstijl groter of
kleiner.
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tiguut 12.6: Soms hebben de schaduwen in je kunstwerk niet allemaal dezelfde instellingen nodig

Het dialooqtten ster Laagstij I
De eerste stap bij het maken van aangepaste laagstijlen is het leren ken-
nen van de verschillende laageffecten. Elke van de tien effecten in het
dialoogvenster Laagstijlen (zie figuur 12.7) heeft een eigen verzameling
opties. De meeste standaardwaarden vormen een goed uitgangspunt.
Over het algemeen hoef je hooguit de kleur, de grootte en afstand te
wijzigen en eventueel nog de schuifregelaars voor de dekking wat bij te
stellen. Natuurlijk kun je om bepaalde effecten te bereiken veel meer aan-
passingen uitvoeren.
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Zet een vinkje in het selectievakje in de linker kolom van het dialoogven-
ster Laagstijl om een effect toe te passen. Klik op de naam van een effect
als je de opties ervan wilt zien. In Figuur 12.7 zieje aan de vinkjes dat de
laagstijl een slagschaduw heeft, een schuine kant en reliëf, een kleurbe-
dekking, een patroonbedekking en een lijn. De opties voor Schuine kant
en reliëf zijn zichtbaar, wat je ziet aan de markering in de linker kolom
(en natuurlijk aan de titel boven het dialoogvenster). Helemaal rechts in
het dialoogvenster Laagstijl zie je het selectievakje Voorvertoning met
daaronder een klein voorbeeld. Dit voorbeeld laat zien hoe de stijl eruit-
ziet in een vierkant van 55 x 55 pixels.

Bij het lezen van de beschrijvingen van de verschillende mogelijkheden,
kom je een aantal begrippen vaker tegen:

/ Kleurselectie. Klik op een kleurstaal, een klein gekleurd vierkantje
of rechthoek dat meestal in de buurt van de optie Overvloeimodus
staat, om de Kleurkiezer te openen en een andere kleur te kiezen.

/ Ruis. Als je de schuifregelaar Ruis ziet, kun je een spikkeleffect toe-
voegen om een gloed of schaduw te verspreiden.

y' Contour. Een gloed, schaduwen en dergelijke kunnen lineair worden
toegepast met een continue vervaging van zichtbaar naar niet zicht-
baar. Je kunt ook kiezen voor een nietlineaire contour in de over-
gang. Over het algemeen zijn nietlineaire contouren erg geschikt
voor schuine kanten en lineaire vooral voor schaduwen en gloed,
tenzij je cirkelvormige halo's wilt maken.

rz Hoek/Globale belichting gebruiken. Door een specifieke hoek in te
vullen in het invoervak of door op het ronde besturingselement te

De vier belangrijkste overvloeimodi
Photoshop biedt meer dan twintig ver-
schillende overvloeimodi, waarvan je er
veel in het dialoogvenster Laagstijl tegen-
komt. Hoewel je er maar enkele regelma-
tig zult gebruiken, is het natuurlijk leuk
wat te experimenteren met de overige.
Misschien ontdek je nog een leuk effect.

De overvloeimodus vermenigvuldigen
maakt pixels over het algemeen donker-
der. Kies deze overvloeimodus bij een
donkere schaduw of gloed om de pixels
op de onderliggende lagen donkerder te
maken, zonder ze helemaal te verbergen.
Gebruik de overvloeimodus Bleken bij
lichte gloed en vergelijkbare effecten. De
overvloeimodus Bedekken is een combi-
natie van Vermenigvuldigen en Bleken.

Deze overvloeimodus kan van pas komen
bij patronen die zowel donkere als lichte
kleuren bevatten.

En dan is er natuurlilk nog de overvloei-
modus A/ormaal! Kies Normaal met een
dekking van 100 procent als je wilt dat
een schaduw of gloed het onderliggende
volledig tegenhoudt. Je kunt deze over-
vloeimodus ook gebruiken met een iets
lagere dekking zodat donkere en lichtere
pixels uniform worden bedekt. Wees niet
bang te experimenteren. Probeer alle
overvloeimodi (en dekkingsinstellingen)
uit en ontdek of je die aangepaste still
nog iets beter kunt krilgen. ln hoofdstuk
10 lees je meer over overvloeimodi.
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slepen, wijzig je de hoek van verschillende laageffecten. Alle hoeken
voor die laagstijl veranderen als het selectievakje Globale belichting
gebruiken is gemarkeerd.

De basis o(ter laageffecten
In de volgende paragrafen bespreek ik de basis van de tien laageffecten.
Voor elke optie is er een frguur met daarin de optie en een voorbeeld.
Lees ook de kadertekst 'De vier belangrijkste overvloeimodi'. Verderop
in dit hoofdstuk lees je meer over de schuifregelaars Dekking en Vul en
over enkele geavanceerde overvloeimodi.

Slagschadaø

Een slagschaduw is een uitstekende manier om de inhoud van een laag
te scheiden van de rest van de afbeelding. Een voorbeeld daarvan zie je
in de twee versies van een afbeelding in figuur 12.8. De inhoud van de
doellaag wordt feitelijk gekopieerd, omgezet in zwart en achter de laag
geplaatst. De overvloeimodus en de dekking bepalen hoe de schaduw
samenvloeit met de onderliggende lagen. Met de schuifregelaars stel je
de afstand en de vervaging van de kopie in. Onthoud dat dit een laagstijl
is en dat er geen extra laag aan de afbeelding wordt toegevoegd. Laat de
optie Contour bij je slagschaduw op de standaardinstelling Lineair staan.
Slagschaduwen zijn trouwens erg geschikt voor tekstlagen, zoals je zag
in flguur 12.6.

Schaduø binnen

Zoals je in frguur 12.9 ziel, kun je een paar dingen doen met het laagef-
fect Schaduw binnen. Kijk eens naar de twee dialoogvensters. Aan de
linkerkant zorgt zachte, lichtgekleurde schaduw binnen met de over-
vloeimodus Bleken voor zachte randen. Aan de rechterkant zorgt een
harde schaduw binnen met een donkere kleur en de overvloeimodus
Vermenigvuldigen voor een heel ander effect. Hoewel je ogen misschien
iets anders vertellen, is het laageffect in de rode vorm toegepast op de
bovenste laag.

2ttq

oerutoetmaur: I rerncntgffi F J-lI
ockkrne:+fð-.-lx

Fæ 
_l'

g Gbbale b€fchilng geb.u¡ken

Fl-'lø
lo 

_-lx

Hoek:

Spr.lden:

croore: 

-ld__lpx
c-.*f, !tur-al¡'ed

rur:-lõ- lx
hag neemt slågschåddut

Kw¡llt.h
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Figuut 12.9: Het effect Schaduw binnen kan hard en zacht zijn, licht of donker

Gloed buiten
Het laageffect Gloed buiten lijkt veel op een schaduw zonder richting
wanneer die met een donkere kleur wordt toegepast. Er zijn ook verschil-
Iende toepassingen met lichte kleur en de overvloeimodus Bleken. In
figuur 12.10 zie je dat dit effect zowel praktische als speelse toepassingen
heeft. Vergeet overigens niet dat er in het echt geen sterren te zien zijn
tussen de punten van een wassende maan.

oo 25* (RCB/8¡)

Figuur 12.10: H et laageffect Gloed buiten is geschikt voor verschillende doelen

In het onderdeel Structuur in het bovenste gedeelte van het dialoogven-
ster stel je de overvloeimodus en de dekking in, eventueel de ruisreduc-
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tie en kies je tussen een kleur (klik op de kleurstaal om de kleurkiezer te
openen) of een kleurverloop (klik op het voorbeeld voor het dialoogven-
ster Verloopbewerker). In het onderdeel Elementen bepaal je de grootte
en de vervaging van de gloed. De vervolgkeuzelijst Techniek geeft je de
keuze tussen Zachter en Exact; probeer ze beide uit. Sla de opties in het
onderdeel Kwaliteit niet over. De schuifregelaar Bereik is handig om het
bereik van je gloed in te stellen. Jitter gebruik je alleen om willekeur in
het kleurverloop aan te brengen. Speel ook wat met verschillende con-
touren in het onderdeel Contour.

Gloed binnen

Bij het laageffect Gloed binnen heb je dezelfde mogelijkheden als bij het
effect Gloed buiten, met het effect van een Schaduw binnen. In figuur
12.11 zieje dat een Gloed binnen de basis kan zijn voor een neongloed.
Voeg de effecten Gloed buiten en Lijn toe en klaar is Kees!

Figuur 12.11: Gloed binnen is nauwkeuriger in te stellen dan Schaduw binnen

Door Gloed binnen en Schaduw binnen met elkaar te combineren, kun
je interessante effecten bereiken. Gebruik vergelijkbare formaten, maar
verschillende kleuren en verschillende overvloeimodi. Vergeet bij het
spelen met Gloed binnen en Schaduw de variaties bij Contour niet.

Schuine lcant en reliëf
De laagstijl Schuine kant en reliêf is een snelle en eenvoudige manier om
een driedimensionaal effect aan je afbeelding te geven en het is daardoor
misschien wel de leukste van alle laageffecten in Photoshop. Pas het
effect toe op tekst of op knoppen voor je website. Met dit effect kun je
ook complexere elementen maken, zoals je ziet in flguur 12.12.
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Figuur 12.12: Het laageffect Schuine kant en reliêf is erg veelzijdig

Mocht je de behoefte krijgen je fantasie de vrije loop te geven met de
veelzijdigheid van Photoshop, dan komen filters als eerste aan de beurt
en op korte afstand het laageffect Schuine kant en reliëf. Neem de tijd
om met de verschillende instellingen van het onderdeel Schuine kant en
reliëf in het dialoogvenster Laagstijl te spelen en ontdek zo wat ze doen.
Voeg een nieuwe laag toe, maak een eenvoudige vorm (bijvoorbeeld met
een van de vormgereedschappen), selecteer in de vervolgkeuzelijst van
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de knop Laagstijl toevoegen onder in het deelvenster Lagen de optie
Schuine kant en reliëf en experimenteer. Dit is veel efficiënter dan het
lezen van technische handleidingen over de werking van elke optie. Eén
tip: in een laag met de laagstijl Lijnreliëf zie je geen verandering, tenzij je
tevens de laagstijl Lijn gebruikt. Vergeet niet te spelen met de verschil-
lende voorinstellingen van Glanscontour!

Houd bij het lezen van dit boek de figuren in de gaten. Als je het laagef-
fect Schuine kant en reliëf tegenkomt, zoals in frguur 2.13, denk dan terug
aan je experimenteren en probeer te bedenken welke instellingen ik heb
gebruikt.

Satijn

De laagstijl Satijn maakt aan de hand van de vorm van een object een
golfachtige bedekking. In figuur 12.14 zieje dat dit effect beter uitkomt bij
tekst en complexe vormen dan bij grote eenvoudige vormen.

253
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Figuur 12.14: Het laageffect Satijn levert een goed resultaat bij complexe vormen

Klearbedekking

De overvloeimodus is de sleutel tot het gebruik van het laageffect Kleur-
bedekking. Lees ook de kadertekst 'De vier beìangrijkste overvloeimodi'.
Bij de overvloeimodus Normaal krijgen alle pixels op de laag de gese-
lecteerde kleur. Kies een passende overvloeimodus om de kleur met de
oorspronkelijke afbeelding of met andere effecten te mengen: Verme-
nigvuldigen bij donkere kleuren en Bleken bij lichte. Of experimenteer
eenvoudigweg met overvloeimodi. Het laageffect Kleurbedekking met
de overvloeimodus Normaal garandeert in een aangepaste laagstijl con-
sistentie in een afbeelding, bijvoorbeeld voor knoppen of banners voor
een website. Bedenk wel dat bij een kleurbedekking van 100 procent dek-
king en de overvloeimodus Normaal elk effect van een verloopbedekking
of patroonbedekking achter de kleurbedekking verdwijnt.
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Figuur 12.15: Met Kleurbedekking breng je subtiele of drastische wijzigingen in le afbeelding aan

Het effect Kleurbedekking is over het algemeen vooral geschikt voor
eenvoudige vormen in afbeeldingen en op webpagina's, maar je kunt het
ook gebruiken voor spannendere effecten, zoals de effecten die je ziet
in figuur 12.15. Het origineel staat linksboven en bij elk voorbeeld zie je
welke kleur en overvloeimodus zijn geselecteerd. Een wijziging die je met
een laageffect uitvoert, kun je achteraf altijd weer ongedaan maken.

Uerloopbedekltinq

Het effect Verloopbedekking plaatst eenvoudigweg een kleurverloop op
je afbeelding met de geselecteerde overvloeimodus en dekking. Dit is
anders dan de aanpassing Verloop toewijzen uit hoofdstuk 6, die een ver-
loop maakt aan de hand van de tonaliteit van de oorspronkelijke afbeel-
ding. Bij het effect Verloopbedekking kun je ook de vorm, de hoek en de
schaal van het verloop instellen (zie figuur 12.16). Vergeet niet dat bij een
verloopbedekking met de overvloeimodus Normaal en een dekking van
100 procent een eventuele patroonbedekking achter de verloopbedek-
king verdwijnt.

Klik bij het werken met verlopen op het pijltje rechts van de optie Ver-
loop om het deelvenster met kleurovergangen te openen. Klik op het ver-
loopvoorbeeld zelf om de Verloopbewerker te openen.

Patroonbedeklcinq

Net als bij Verloopbedekking bepalen bij het effect Patroonbedekking
de instellingen voor Overvloeimodus en Dekking het uiterlijk van het
patroon en het effect ervan op de afbeelding. In frguur 12.17 zieje dat je
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kleurverloop

het patroon kunt schalen en met een hoek kunt uitlijnen (met de knop
Herkomst magnetisch). Je ziet ook dat je het patroon aan de laag kunt
koppelen, zodat de afbeelding er hetzelfde uit bliift zien als je het van
plek verandert. Klik op de pijl omlaag naast Patroon om een deelvenster
met patronen te openen en kies een patroon.

Lîjn
Het laageffect Lijn ben je al verschillende keren tegengekomen in dit
hoofdstuk. In de voorgaande figuren is bij elk voorbeeld van het dia-
loogvenster Laagstijl een laageffect Lijn van één pixel zwart toegepast.
Dankzij die dunne lijn is het dialoogvenster beter van de achtergrond te
onderscheiden.
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Het laageffect Lijn is niet alleen een handig en praktisch gereedschap,
maar je kunt er ook prachtige creatieve effecten mee maken, zeker wan-
neer je het combineert met andere laageffecten. Plaats bijvoorbeeld een
lijn in een contrasterende kleur om de rand van je object opnieuw te defi-
niëren als je werkt met de effecten Gloed buiten en Schaduw binnen. Klik
bij de opties van Lijn op de kleurstaal om de Kleurkiezer te openen. Een
eenvoudige lijn verandert zelfs de onopvallendste tekst al in een blikvan-
ger. Vergeet bovendien niet dat de optie Lijnreliëf van het effect Schuine
kant en reliëf niets doet als er geen lijneffect is gekozen. In figuur 12.18
zie je enkele voorbeelden van laagstijlen en van een lijneffect.

Figuur 12.18: Gebruik het effect Lijn alleen of in combinatie met andere laageffecten

Dekking, ttulling en qea(tanceerde
ot/euiloeinodî
In het dialoogvenster Laagstijl en in de rechterbovenhoek van het deel-
venster Lagen zie je de opties Dekking en Vul, zoals ook ziet in figuur
12.19. Beide opties hebben invloed op de zichtbaarheid van de laag.
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Door de waarde van de optie Dekking te verlagen, maak je de inhoud
van de laag en de laagstijl gedeeltelijk of helemaal transparant. Als je de
waarde van de optie Vul verlaagt, worden de pixels op de laag doorzich-
tiger, maar blijven laageffecten volledig zichtbaar. Wanneer gebruik je de
schuifregelaar Vul? Het eerst wat me nu te binnen schiet, is de populaire
glazen feftsf, waarmee je doorzichtige tekst maakt die zeer geschikt is
voor auteursrechten op foto's:

l. Voeg met het tekstgereedschap wat tekst toe aan een afbeelding.

Dit is een geweldige truc om auteursrechten aan voorbeeldafbeel-
dingen toe te voegen. Iedereen mag de beelden bekijken, maar om
ze te gebruiken is er toestemming nodig. Vul je copyrightgegevens
in of eventueel het woord'Voorbeeld'.

2. Voeg aan de tekstlaag een laagstijl toe.

Een schuine kant, een smalle zwarte lijn en eventueel een schaduw
aan de binnenkant of een witte gloed aan de buitenkant vormen een

uitstekende combinatie. Eerder in dit hoofdstuk lees je hoe je de
afzonderlijke effecten toepast.

3. Verlaag met de schuifregelaar de waarde bij Vul tot 0 procent.

Pas de waarde van Vul
aan boven in het deel-
venster Lagen of in het
onderdeel Overvloei-
modus van het dialoog-
venster Laagstijl. Klik
in het invoervak Vul
en geef een waarde op,
klik op de pijl rechts
van het invoervak en
versleep de schuifrege-
laar of klik eenvoudig
op het woord Vul en
sleep naar links. De
tekstlaag verdwijnt,
maar het laageffect
blijft.

In figuur 12.20 zieje de drie
stappen.

In het onderdeel Opties voor
overvloeien van het dialoog-
venster Laagstijl vind je in
het onderdeel Geavanceerd
overvloeien verschillende
andere opties, zoals je ziet
in figuur 12.21.

Figuur 12.20: Soms wordt een tekstlaag beter
zichtbaar met het effect GIazen tekst

Figuur 12.21: De opties voor Geavanceerd overvloeien
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Bij de opties in het onderdeel Geavanceerd overvloeien zul je waar-
schijnlijk alleen de waarde bij de optie Dekking vulling aanpassen. Mis-
schien ben je nieuwsgierig wat die andere opties doen, daarom volgt hier
een korte uitleg van elk:

/ Kanalen. Verberg de inhoud van een of meer kleurkanalen door de
betreffende vinkjes te verwijderen. Als je bijvoorbeeld in de doel-
laag het rode kanaal wilt verbergen, verwijder dan het vinkje bij het
selectievakje R.

/ Uitnemen. Gebruik de inhoud van de doellaag om transparantie te
maken op onderliggende lagen. De bovenste laag wordt transparant
net als de onderliggende lagen onder de plekken waar de bovenste
laag zichtbare pixels had. Ik vergelijk het altijd met het maken van
een gat in een donut. Gebruik de optie Ondiep als je het effect wilt
bewerken tot de onderste laag in de groep met lagen. Met de optie
Diep gaat het effect door tot op de achtergrondlaag of. tot transpa-
rantie als de afbeelding geen achtergrondlaag heeft.

¡/ Binneneffecten overvloeien als groep. Voordat de gehele laag met
onderliggende lagen wordt gemengd, kun je de effecten Gloed bin-
nen, Satijn en de bedekkingseffecten mengen. Gebruik deze moge-
lijkheid als het lijkt alsof de overvloeimodi van het laageffect buiten
spel worden gezet door de overvloeimodi van de laag zelf.

l/ Uitkniplagen overvloeien als groep. Bij lagen die zijn samenge-
voegd (zie hoofdstuk l0), heb je de keuze of je de overvloeimodus
van de basislaag voor alle lagen gebruikt of dat je de lagen onafhan-
kelijk van elkaar laat werken. Over het algemeen is het beter deze
optie ingeschakeld te houden.

t/ Vormlaag met transparantie. Ook deze optie kun je over het alge-
meen beter ingeschakeld houden. De laagstijl wordt dan beperkt
tot de zichtbare pixels op de doellaag. Als je bijvoorbeeld met een
kleine afgeronde rechthoek werkt en je zou het vinkje verwijderen
voordat je het laageffect Kleurbedekking toepast, dan zou de volle-
dige laag en niet alleen het object met kleur worden gevuld.

t/ Laagmasker verbergt effecten. Als de zichtbaarheid van de doel-
laag wordt geregeld door een laagmasker (zie hoofdstuk 8), kan dat
masker ook de laagstijl verbergen. Een laagmasker kan ook alleen
de laagstijl verbergen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de slag-
schaduw niet op de verkeerde plaats valt. Maak eenvoudigweg een
laagmasker dat die gebieden verbergt waar de stijl niet zichtbaar
mag zijn en zet een vinkje in het selectievakje Laagmasker verbergt
effecten.

,/ Vectormasker verbergt effecten. Deze optie gebruikt een vector-
masker op precies dezelfde manier als de optie Laagmasker ver-
bergt effecten. Vectormashers zijn paden die de zichtbaarheid van
gebieden bepalen. In hoofdstuk ll lees je meer over het maken van
paden.



Hoofdstuk 12: Afbeeldingen verfraaien met laagstiilen

Gebruik de schuifregelaars overvloeien als (zie figuur 12.22) om een vol-
ledig witte (of zwarte) achtergrond te laten verdwijnen. Dubbelklik in het

deelvenster Lagen op de naam Acft tergrond en geef de laag een andere
naam. Klik onder in het deelvenster Lagen op de tweede knop van rechts
om een nieuwe laag toe te voegen. Plaats de nieuwe laag onder de ori-
ginele laag. Zorgdafde originele laag actief is, open het dialoogvenster
Laagstijl en sleep in het paneel Opties voor overvloeien de schuifrege-
laar overvloeien als naar links tot de achtergrond verdwiint. Als de witte
achtergrond verdwijnt, komt het raster voor transparantie tevoorschiin
(het schaakbordpatroon). Gebruik de toetsencombinatie Command+E
(Mac)/Ctrl*E (Windows) om de lagen samen te voegen en de nu transpa-
rante achtergrond te behouden.
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Figuur12.22:Laat een w¡tte achtergrond verdwijnen met de schuifregelaars 0vervloeien als

/e laagstiilen o¡tslaan
Het maken van aangepaste stijlen kost tijd en moeite. Sla de stijlen op'

zodat je niet nog eens tiid kwijt bent om ze opnieuw te maken' Sla je stij-
len niet alleen op in het deelvenster stiilen, maar ook op ie harde schijf.

Stijlen toeíoegen aan het deelttenster Stiilen
voeg een laagstijl toe aan het deelvenster stiilen zodra je tevreden bent
met hoe het eruitziet. Met een enkele klik kun je dan vanuit het deelven-

ster Stijlen je aangepaste stijl toepassen op elke willekeurige laag in je

afbeelding, behalve natuurlijk op achtergrondlagen. Activeer eerst de
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doellaag in het deelvenster Lagen door erop te klikken en klik vervolgens
in het deelvenster Stijlen op de aangepaste stijl.

Voordat je een stijl aan het deelvenster Stijlen kunt toevoegen, zul je hem
eerst moeten maken. Selecteer een laag in het deelvenster Lagen, open
het dialoogvenster Laagstijl en kies de gewenste laageffecten èn opii"r.
Klik op de knop Nleuwe stijl maken om de stijl op te slaan of klit< op oK in
het dialoogvenster Laagstijl en vervolgens op de middelste knop ónder
in het deelvenster st¡jlen (zie figuur 12.23). Geef in het dialoogvãnster
Nieuwe stijl dat wordt geopend de stijl een naam en klik op oK. sla eventu-
eel de overvloeimodus van de doellaag op als onderdeel van de laagstijl.
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tiguur 12.23: Sla je aangepaste stijl op met de knop onder in het deelvenster Stijlen

/e laagstijlen beutaren
Door je aangepaste stijlen aan het deelvenster Stijlen toe te voegen, zijn
ze dag en nacht beschikbaar in Photoshop. Helaas verdwijnen alle aan-
gepaste stijlen als sneeuw voor de zon van het deelvenster Stijlen als je
ooit het bestand met voorkeuren vervangt (zie hoofdstuk 3) of het pro_
gramma opnieuw installeert. Sla een set stijlen apart op, zodat je ze op
elk gewenst moment opnieuw in het deelvenster kunt laden.

Met de opdracht Stijlen opslaan in het deelvenstermenu van het deelven-
ster stijlen sla je alle huidige stijlen op als set (zie figuur 12.4). Gebruik
de optie Beheer voorinstellingen om zelf te bepalen welke st'i¡len in
je set komen. Het dialoogvenster Beheer voorinstellingen (zie figuur
12.24) openje via het deelvenster stijlen of via het menu Bewerken. Laat
de extensie .asl achter de bestandsnaam staan, zodat photoshop het
bestand herkent als een stijlenset.
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Hoofdstuk 12: Afbeeldingen verfraaien met laagstiilen 261

In figuur 12.24 zieje dat je veel verschillende aanpassingen kunt opslaan
in het dialoogvenster Beheer voorinstellingen. Doe dit ook! Selecteer een

reeks items door de Shift-toets in te drukken terwijl je klikt of selecteer
afzonderlijke items door te klikken terwijl je de Command-/Ctrl-toets
ingedrukt houdt en klik vervolgens op de knop Set opslaan. Geef de set

een naam, denk daarbij aan de extensie .asl, wijs een locatie aan en klik
op OK.

Verzamelingen stijlen, penseìen, aangepaste vormen en dergelijke die
je opslaat in de map met voorinstellingen van Photoshop, zijn daarna
beschikbaar in de verschilìende deelvenstermenu's. Daardoor wordt het
vrij eenvoudig de verzamelingen in het deelvenster te laden: kies sim-
pelweg de set in het deelvenstermenu. Bewaar ook een kopie van de set

ergens op een veilige plek buiten de Photoshop-map, zodat je hem niet
per ongeluk verwijdert als je het programma opnieuw moet installeren
(help!) of overstapt op een nieuwere versie.

Penselen
stãlen

Figuur 12.24: M et Beheer voori nstel lingen breng ie aangepaste stijlen in zekerheid
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13

Tekst toevoegen aan ie
afbeeld¡ng

ln dit hoofdstuk:
Je teksttechnieken op de proef stellen

Met tekstkaders alinea's maken

Kom in vorm met verdraaide tekst en tekst op een pad

q 
Àcroquis vaut mieux qu'un long discours'' of zoals Napoleon het

Vlzei 'Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden.'Maar soms
zegt de tekst'Bobs lJzerwaren'eenvoudigweg beter waar het op staat
dan een afbeelding dat kan. Een foto van een hamer en een foto van een
spijker en misschien nog wat schroeven en moeren, zijn op zich goede

symbolen voor het logo van je klant. Maar de klanten van Bob willen ook
weten waar en bij wie ze hun geld kunnen uitgeven, waarmee Bob uitein-
deliik jou kan betalen.

Photoshop heeft ongelofelijk krachtige tekstmogelijkheden voor een
programma dat is ontworpen voor het werken met fotografische afbeel-
dingen. Het is weliswaar geen opmaakprogramma als Adobe InDesign of
een tekstverwerker als Microsoft Word, maar met Photoshop
voeg je probleemloos regels of zelfs alinea's tekst aan je
afbeeldingen toe.

Tekst in Photoshop is in drie categorieën onder te
verdelen:

l/ Punttekst. Een of meer regels tekst, ver-
gelijkbaar met de koppen in een krant of
de reclametekst voor bijvoorbeeld Bobs
IJzerwaren. Klik met een tekstgereed-

' schap om punttekst toe tevoegen.

¡z Alineatekst. Meerdere regels met tekst. Als
de kantlijn wordt bereikt, wordt een nieuwe
regel toegevoegd, net als bij een tekstverwer-
ker. Sleep met een tekstgereedschap om alinea-
tekst te maken.

, ø Gedraaide tekst en tekst op een pad. Meestal zijn dit losse regels
tekst die worden vervormd, verdraaid of een ander effect krijgen.
Kies op de optiebalk de optie Gedraaide tekst maken of klik met een
tekstgereedschap op een pad.
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In dit hoofdstuk maak je kennis met de gereedschappen en deelvensters
waarmee je tekst aan een afbeelding toevoegt. Je ontdekt hoe je alinea's
en kolommen met tekst plaatst, bijvoorbeeld voor een brochure of een
klein boekje en je leert zelfs hoe je tekst langs paden laat draaien en
kronkelen.

Voor het werken met tekst b¡edt Photoshop vier gereedschappen, de
optiebalk, de deelvensters Teken en Alinea en verschillende mogelijkhe-
den in het dialoogvenster Voorkeuren in de onderdelen Tekst en Eenhe-
den & linialen. De deelvensters Teken en Alinea zijn standaard verbor-
gen, maar dat is geen probleem, want de meeste tekstbewerkingen, zoals
het lettertype kiezen en uitlijnen van tekst, voer je uit op de optiebalk.
Bij het maken van nauwkeurige aanpassingen aan tekst zul je de deelven-
sters waarschijnlijk wel in beeld willen hebben. Klik in dat geval op de
knoppen van de deelvensters (in figuur 13.1 rood omkaderd).

Eén u,oord zegt meer dan duizend pixels
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Figuur 13.1: Photoshop biedtveel mogelijkheden om mettekstte werken

In figuur 13.1 zie je dat het menu Tekst van elk lettertype een voorbeeld
toont, zodat je niet hoeft te onthouden hoe al die verschillende letterty-
pen eruitzien. Er zijn vijf verschillende formaten waarin je het voorbeeld
kunt bekijken. (De inhoud van het menu Tekst dat je op jouw beeldscherm
ziet, is gegarandeerd anders dan wat je hier ziet!) Kies Voorkeuren ö
Tekst als je een ander formaat wilt zien.
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Hoofdstuk 13: Tekst toevoegen aan ie afbeelding 265
Tekst kan informatief, decoratief of beide zijn. Voeg met de tekstgereed-
schappen alinea's of losse tekens toe als element in je afbeelding. (ln
hoofdstuk ll lees je hoe je zelfs aangepaste vormen maakt van losse
tekstelementen) Gebruik tekst eenvoudig en zonder verdere opsmuk of
versier hem met laagstijlen, zoals slagschaduwen, gloed, schuine kanten
en andere effecten. In hoofdstuk 12 lees je meer over laagstijlen. Tekst
kan een krachtige communicatieve, maar ook symbolische aanvulling
op je afbeelding zijn, hoe je hem ook gebruikt. Kijk een naar figuur 13.2,
waarin ik met een tekstgereedschap aan de linkerzijde binaire code toe-
voegde en onderin zelfs muzieknoten.

Figuur 13.2: Gebruik tekst ook voor symbolische en decoratieve elementen

Het is belangrijk dat je weet hoe de verschillende tekstgereedschappen,
deelvensters, menu's en beschikbare opties werken, voordat je tekst aan
je afbeeldingen gaat toevoegen. We beginnen met de tekstgereedschap-
pen van Photoshop.

Een tekstgereedschap tloor ellc moment
Photoshop heeft vier tekstgereedschappen, of beter gezegd twee paar
tekstgereedschappen, waarmee je tekst in afbeeldingen plaatst. De
gereedschappen Horizontale tekst en Verticale tekst (het eerste paar)
maken tekstlagen die je achteraf kunt bewerken in het deelvenster Lagen.
De gereedschappen Masker voor horizontale tekst en Masker voor verti-
cale tekst (tweede paar) maken selecties op de actieve laag, zoals met de
gereedschappen Rechthoekig selectiekader en Lasso (zie hoofdstuk 8).
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Naast het geweldige voordeel dat je snel typefouten kunt verbeteren, biedt
het maken en gebruiken van tekstlagen nog veel meer voordelen. Je kunt:

t/ Mel laagstijlen de tekstlagen opleuken. Laat bijvoorbeeld woorden
van de achtergrond springen met een eenvoudige schuine zijde of
slagschaduw.

/ Overvloeimodi en dekking van tekstlagen aanpassen. Zo kun je
een bijzonder samenspel tussen tekst en andere elementen of de
achtergrond in de afbeelding creëren.

/ Uitzonderlijk scherpe en heldere tekst maken. De tekst op tekstla-
gen wordt bijzonder fraai als je hem afdrukt op een laserprinter of
een ander PostScript-apparaat.

Zolang de lagen niet zijn samengevoegd of de tekstlaag nog niet is geras-
terd (omgezet naar pixels) kun je elk tekstkenmerk nog wijzigen, zoals
spelling, lettertype, transparantie en overvloeimodus (zie figuur 13.3).

Zodraje tekst in de afbeelding plaatst met de gereedschappen Horizon-
tale tekst of Verticale tekst, wordt er automatisch een tekstlaag aan de
afbeelding toegevoegd. In het deelvenster Lagen zijn tekstlagen goed
herkenbaar. In plaats van een voorvertoning staat er in de miniatuur
voor de laag een T.

Figuur 13.3: Tekstlagen ma ken het mogeli.ik wijzigingen aan te brengen

Meestal gebruik je de gereedschappen Horizontale tekst of Verticale
tekst als je een paar kolommen tekst in een brochure zet of een eenvou-
dige tekst als 'O Peter Bauer'aan je afbeelding toevoegt. Goed, je mag
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Hoofdstuk 13: Tekst toevoegen aan ie afbeelding

ook je eigen naam gebruiken. Vraag je je nu af wanneer je dan de gereed-
schappen voor tekstmaskers gebruikt? Misschien nooit. Maar als ie ooit
een selectie in de vorm van je tekst nodig hebt, klaar je die klus door een
tekstlaag toe te voegen en in het deelvenster Lagen op de miniatuur van
de tekstlaag te klikken terwijl je de Command-toets (Mac) of Ctrl-toets
(Windows) ingedrukt houdt. Voilà! Een selectie in de vorm van de tekst
en daarnaast heb je nog steeds een bewerkbare tekstlaag die je kunt ver-
bergen en opslaan, voor het geval dat.

Natuurlijk is dit geen antwoord op de vragen waarom je een tekstvormige
selectie wilt, waarom er eigenlijk tekstmaskergereedschappen ziin of
waarom de lucht blauw is. Waarschijnlijkvind je in het boek'Luchten
voor Dummies' een antwoord op die laatste vraag. Hier zijn enkele rede-
nen waarom je een tekstmaskergereedschap gebruikt:

rz Omlijnen. Door een selectie te omlijnen breng je een lijn of kleur
aan langs het pad van de selectie. Bij een selectie in de vorm van
een tekst krijg je een lijn of kleur in de vorm van de tekst. Kies
Bewerken ô Omlijnen om een lijn om een selectie aan te brengen.

¡/ Vullen. Kies Bewerken o Vullen om een selectie met kleur, een ver-
loop of een patroon te vullen.

/ Wissen. Verwijder de selectie uit een bestaand gebied met kleur
en maak zo een tekstvormig gat in de kleur of laag.Zo maakte ik in
figuur 13.4 met het gereedschap Masker voor horizontale tekst een
tekstvormige selectie waarmee ik de woorden uit het steeksleutel-
vormige uithangbord verwijderde.

Figuur 13.4: Maak met de gereedschappen voortekstmaskers snel en eenvoudig

tekstvormige selecties

267

a

tI
I ti

:
¡

,ll
lli



268 DEEI lll: 'Kunst'maken met Photoshop

Bij tekstlagen en tekstmas-
kers heb je de keuze uit hori-
zontale en verticale tekst. In
figuur 13.5 zie je het verschil
tussen negentig graden
gedraaide tekst en de meer
gebruikelijke horizontaal
geplaatste tekst. Je ziet in dit
voorbeeld ook dat bij tekst
die je met een tekstmas-
kergereedschap maakt, de
tekens uit een rood masker
worden gesneden (rechts- Figuur 13.5: ln verticale tekst worden de tekens
boven). Als je klaar bent, zie gestapeld;horizontale tekst kan w0rden geroteerd
je weer het bekende selec- voor een ander effect
tiekader (rechtsonder). In
hoofdstuk S lees je meer over het werken met selecties.

Selecteer tekstopties voordat je tekst aan een afbeelding toevoegt of pas
de instellingen achteraf aan. Als je de tekstlaag in het deelvenster Lagen
activeert, maar nog geen tekst in je afbeelding hebt geselecteerd, worden
wijzigingen die je uitvoert toegepast op alle tekst in de laag. Als je alleen
bepaalde tekens of woorden wilt wijzigen, selecteer die tekens of woor-
den dan eerst en voer dan de wijzigingen uit.

Er zijn verschillende manieren waarop je de bewerking afsluit als je klaar
bent met het toevoegen of wijzigen van tekst;

t/ Klik op de optiebalk op het vinkje (of op de knop Annuleren).

l/ Schakel over naar een ander gereedschap in de gereedschapset.

/ Gebruik de toetsencombinatie Command+Return of Ctrl+Enter.

t/ Sluit een tekstlaag en begin een nieuwe door te klikken terwijl je de
toetsen Command+Shift of Ctrl+Shift ingedrukt houdt.

Wat zijn dit allemaal ttoor optiesl
Daar sta je dan. De trotse eigenaar van de meest geavanceerde afbeel-
dingsbewerker ter wereld, druk aan het typen, tekst toevoegen en let-
tertypen selecteren. Je staat voor nogal wat keuzes. Welke opties heb je
constant nodig? Welke af en toe? Welke kun je gewoon vergeten? Lees
verder en maak kennis met de verschillende tekst- en tekenmogelijkhe-
den en ontdek wat algemene richtlijnen over welke opties het meest (en
minder) worden gebruikt.

In frguur 13.6 zie je de meest gebruikte tekstopties die beschikbaar ziin
op de optiebalk als er een tekstgereedschap is geselecteerd.

Op de optiebalk, die je meestal boven in je scherm vindt, wijzig je de vol-
gende tekstei genschappen :
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Fontfa milie

(klik om het menu
met lettertypen

voofinstell¡ngen teopenen)

Letterg rootte
(klik om te
selecteren
of sleep)

Tekst links
uitlijnen

Verd ra aide
tekst

Tekst rechts
uitlijnen

Tekstrichtin g wijzi gen Letterstijl instellen
(klik om te w¡sselen (klik om voor het
tussen horizontale geselecteerde lettertype
en verticale tekst) een stijl te kiezen)

Anti-aliasing
(klik om te selecteren)

Tekstkleur
(klik om

de kleurkiezer
te openen)

Tekstcentreren Deelvensters
(klik om de deel-

vensters Teken en
Alinea te tonen of

te verbergen)

Figuur 13.6: Wijzig in de optiebalk snel en eenvoudig de basiskenmerken van je tekst

¡/ Voorinstellingen. Hiermee krijg je toegang tot vooraf gedefinieerde
en opgeslagen verzameling opties. Stel dat je voor een steeds terug-
kerend project altijd een bepaalde stijl voor de koptekst gebruikt en
een andere voor platte tekst. Stel ze beide in als voorinstelling en
activeer met een enkele klik de opties die je nodig hebt. In hoofdstuk
3 lees je meer over voorinstellingen voor gereedschappen.

/ Tekstrichting. Met deze knop schakel je tussen horizontaal en
verticaal bij bestaande tekstlagen. Deze knop draait de volledige
tekstlaag om, ongeacht de tekst die is geselecteerd. Als er in het
deelvenster Lagen geen tekstlaag is geactiveerd, is deze knop niet
beschikbaar.

/ Fontfamilie. Klik op
het driehoekje voor de
vervolgkeuzelijst met
alle geTnstalleerde fonts
in alfabetische volg-
orde. Je kunt ook in het
invoervak zelf klikken
en met de pijltoetsen
een ander font kiezen.
Als je eerst tekst selec-
teert (zie frguur 13.7), Figuur 13.7: Selecteer de tekst die je wilt wijzigen,
verandert het font van zoals hier het woord 'selecteren', of selecteer niets om

de selectie automatisch alles te wijzigen

als je een pijltoets
gebruikt. Zijn er geen tekens geselecteerd, dan verander je de hele
tekstlaag.

rz Letterstijl. Bij lettertypen met ingebouwde stijlen biedt de ver-
volgkeuzelijst Letterstijl verschillende mogelijkheden. Je hebt de
beschikking over de stijlen Regular (of Roman), Bold, Semibold, Ita-
lic, Condensed, Light, en combinaties daarvan (zoals je ziet in figuur
13.8). Veel lettertypen beschikken echter niet over ingebouwde
stijlen.
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,/ Lettergrootte. Er zijn drie
manieren waarop je een let-
tergrootte kunt kiezen: voer
een waarde in het invoervak
Lettergrootte in, klik op
het pijltje rechts van het
invoervak en selecteer in
de vervolgkeuzelijst een let-
tergrootte, of klik op het pic-
togram links van het invoer-
vak Lettergrootte en sleep
de muisaanwijzer naar links
of rechts. Meestal wordt de

fl
*
lTFW 

_l
4 F;.--l

- S¡¡tpL

Condensed ltalic We
Bold Condensed SñrL
Eold Condensed ltalic J4l
Regular sample

Ital¡c
Sem¡bold
Semibold ltal¡c

r' Bold

Bold ltal¡c

Soñple

SrñplG

SanÞl.

S¡mpl.
Sowþ

Figuur 13.8: Voor sommige fonts zijn veel stijlen
beschikbaa r

tekengrootte gemeten in punten (1 punt is l,/72 van een inch), maar
je kunt ook pixels of millimeters gebruiken. Ga naar de voorkeuren
van Photoshop om de eenheid te wijzigen (kies Bewerken o Voor-
keuren ö Eenheden en linialen).

/ Anti-aliasing. Anti-aliasrng verzacht de randen van tekens, zodat
ze er op het scherm vloeiender uitzien. Pixels langs de rand van de
letter worden daarbij zo aangepast dat ze beter in de vorm opgaan.
Anti-aliasing is niet nodig als je afdrukt op een laserprinter of ander
PostScript-apparaat. Het is echter wel belangrijk als je afdrukt op
een inkjetprinter en bij afbeeldingen voor internet. De mogelijkhe-
den bieden over het algemeen weinig verschillen, behalve de optie
Geen natuurlijk. Vloeiend is een goede keuze, tenzij je tekst daar-
door wazig wordt. Kies dan Zuiver. Gebruik bij erg grote tekens waar
je de individuele tekenbreedten wilt behouden de optie Sterk.

/ Uitlijning. De drie uitlijnmogelijkheden op de optiebalk bepalen hoe
de regels ten opzichte van elkaar worden weergegeven. De knop-
pen spreken behoorlijk voor zich, vind je niet? Opmerking: verwar
de term uítlijnen niet met de term uituullen, waarbij de linker- en
rechterkantlijn worden rechtgetrokken (en die je selecteert in het
deelvenster Alinea).

/ Tekstkleur. Klik op de kleurstaal op de optiebalk voor de kleurkie-
zer en selecteer een kleur voor de tekst. Kies een kleur voordat je
tekst toevoegt of wijzig de kleur later. Als je eerst in het deelvenster
Lagen een tekstlaag selecteert, wordt de kleur die je in de kiezer
selecteert toegepast op alle tekens op die laag. Je kunt ook een of
meer tekens selecteren met een tekstgereedschap om alleen de
kleur van die tekens te wijzigen (zie figuur 13.9).

/ Tekst verdraaien. Met deze optie buig je de tekst aan de hand van
verschillende vormen die je kunt aanpassen met schuifregelaars. In
figuur 13.9 is overigens de optie Boog onder toegepast op de tekst.
De optie Tekst verdraaien is niet beschikbaar als in het deelvenster
Teken de stijl Faux vet is toegepast. Later in dit hoofdstuk kom ik
terug op fauxstijlen.

Elk teken in een tekstlaag kan zijn eigen kenmerken hebben. Klik en sleep
met een tekstgereedschap over een of meer tekens en wijzig vervolgens de
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eigenschappen met de optiebalk
of het deelvenster Teken. Kleur,
lettertype, stijl, de mogelijkheden
zijn eindeloos (zie figuur 13.9).

Net als in veel tekstverwerkers
selecteer je in Photoshop een
heel woord door er met een tekst-
gereedschap op te dubbelklikken.
Klik driemaal om de hele regel te
selecteren. Met vier keer klikken
selecteer je de alinea en door vijf
keer vlak snel achter elkaar te
klikken selecteer je de hele tekst.

tiguur 13.9: Selecteer een afzonderli.ikteken
en wilzig daarvan het lettertype, de kleur, de
grootte of andere kenmerken

Tekst instellen met deeltlensters
Gebruik de deelvensters Teken en Alinea als je het uiterlijk van je tekst
exact wilt instellen. De deelvensters bieden een uitgebreide hoeveelheid
mogelijkheden naast die van de optiebalk. Met deze mogelijkheden pas
je het uiterlijk van de hele tekst aan of pas je geavanceerde typografische
opmaak toe.

Met de knop Deelvensters op de optiebalk of via het menu Venster toon
en verberg je de deelvensters Teken en Alinea. Aangezien deze twee deel-
vensters standaard bij elkaar staan, verschijnen ze beide als je venster ö
Teken of Venster 0 Alinea kiest.

Bewerk met het deelvenster Teken een enkel geselecteerd teken, een
selectie met tekens of de hele inhoud van een tekstlaag. In figuur 13.10 zie
je wat je te wachten staat als je met dit deelvenster aan de slag gaat.

Tenzij je een oude dtp-rot bent, zul je sommige dingen je misschien niks
zeggen:

/ Regelafstand. Dit is verticale ruimte tussen regels met tekst. Meestal
laat je de regelafstand op Auto staan. Je kunt natuurlijk ook een of
meer regels tekst selecteren en de regelafstand wijzigen. Meer ruimte
maakt de tekst wat luchtiger en met minder ruimte wordt de tekst
compacter, waardoor je meer regels in dezelfde ruimte kwijt kunt.

/ Spatiëring tussen twee tekens. De spatiëring van een lettertype
bepaalt de afstand tussen twee tekens. Je kunt die spatiëring ook
zelf instellen. Klik met een tekstgereedschap tussen twee letters en
wijzig de instelling in het invoervak Spatiëring tussen twee tekens.
Je kunt bijvoorbeeld de afstand tussen een hoofdletter p en een
kleine letter o verminderen om de o onder de overhang van de
hoofdletter te schuiven. De letters lijken hierdoor beter bij elkaar te
passen.

/ Schalen. Met verticale en horizontale schaling pas je de hoogte
en breedte van de geselecteerde tekens aan. Deze optie is vooral
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handig bij het aanpassen
van kleine stukjes tekst en is
minder geschikt voor grote
lappen tekst.

/ Verschuiving van letterlijn.
Hiermee maak je subscriPt
en superscript, zoals bij
HrO en E = mc2. Verklein de
tekengrootte van de tekens
die je met deze optie iets
hoger of juist lager plaatst
dan de rest van de tekst.

rz Fauxstijlen. Met fauxstijlen
pas je het uiterlijk van een
tekenstijl aan met stijlen die
niet in het lettertype zijn
ingebouwd. Van links naar
rechts zie je de knoppen Vet,
Cursief, Alles hoofdletters,
Kleinkapitalen, SuperscriPt,
Subscript, OnderstrePen en
Doorhalen. Gebruik bij voor-
keur de ingebouwde stijlen
van de verschillende letter-
typen en gebruik fauxstijlen

Deelvenstermenu openen

Letterstijl

Fontf amilie Reg elafstand

Letterg rootte TekstsPatiëring

Tekenspatiëring

Faux -stijlen Taal Anti-aliasing

Versch uiving Tekstkleur

letterlijn
Verticaal Horizontaal

pas als er geen ingebouwde schalen schalen

stijl is' 
Figuur t3'10: Meer mogelijkheden dan op de

/Taalinstellen.Photoshop optiebalk!

heeft meer dan dertig
ingebouwde woordenboeken. En, afhankelijk van ie taalknobbel,
interessant of verwarrend daarbij is dat je de woordenboeken zelfs

op afzonderlijke woorden of losse tekens kunt toewijzen.Zo zou
je midden in de tekst in de taal van je keuze een 'bon mot' kunnen
invoegen en daar de passende taal bij instellen, zodat er geen fout-
melding verschijnt bij een spellingcontrole (Bewerken o Spelling
controleren).

Als op een van de geselecteerde tekens de stijl Fauxvet is toegepast, is
het niet mogelijk tekst de verdraaien. Het is de enige fauxstijl die niet
werkt met de optie Verdraaide tekst. Dat is verdraaid lastig'

Als je in het afbeeldingsvenster klikt, begint te typen en er geen tekst
verschijnt, controleer dan in het deelvenster Lagen of de tekstlaag mis-
schien verborgen is achter een andere laag. Controleer ook of de tekst-
kleur niet dezelfde kleur is als de achtergrond waar je op typt' Los je

hiermee het probleem niet op, dan heb je waarschijnlijk te maken met
een onjuiste instelling in het deelvenster Teken' Druk op de Escape-toets,
klik met de rechtermuisknop links op de optiebalk op de knop Tekst en

seìecteer de optie Gereedschap herstellen.
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Bepaalde sets met opties zul je waarschijnlijk vaker gebruiken in Pho-
toshop. Gelukkig hoef je niet elke keer opnieuw de optiebalk en het deel-
venster Teken in te stellen als je (bijvoorbeeld) 24-punts Arial Vet met
scherpe anti-aliasing, een 22-punts regelafstand en een tekstspatiëring
van +10 wilt gebruiken. Stel de opties één keer in en klik dan op de knop
Nieuwe voorinstelling voor gereedschap maken, van de vervolgkeuzelijst
links op de optiebalk (zie figuur 13.11). De volgende keer dat je die instel-
lingen wilt gebruiken, selecteer je de voorinstelling in de vervolgkeuze-
lijst en kun je direct aan de slag.

ttr':'I.E I 
.gtt ;i _, ts c¿fntr- FlI f¡gEl E] lEl

T Hod¡ont¡le t€tn, urriàd Ro Í¡ñ... a)

lAh.n hüld19 !.r..d!.h¡p

Figuur 13.11: Met voorinstellingen voor gereedschappen bespaar je veel tijd

Het deelvenster Alinea gebruik
je, zoals je zou verwachten, met
alinea's tekst. De uitlijnopties die
je linksboven in het deelvenster
Alinea ziel (zie figuur 13.12) zijn
geschikt voor punttekst en voor
tekst op een pad. Meestal is het
eenvoudiger de uitlijning in de
optiebalk in te stellen.

Bij het bespreken van het deel-
venster Alinea en alineatekst
gebruik ik de term tekstkader.
Beschouw het als een rechthoe-
kige kolom tekst met regels met
woorden, net zoals wanneer je
met een tekstverwerker werkt
of een e-mailbericht schrijft.
Sleep met een tekstgereedschap
het rechthoek en typ dan in dat
rechthoek. Als je eenvoudigweg
een tekstgereedschap selecteert
en direct begint te typen, moet
je aan het eind van elke regel op
Return (Mac) of Enter (Windows)
drukken.

Linkermarge inspringen

Uitlijnopties Uitvulopties
Rechtermarge

inspringen

I nspringe n

eerste regel
Witruimte toevoegen

na alinea

Automatische Witruimtetoevoegen
woordafbreking voor alinea

Figuur 13.12: Dit deelvenster is voornamelijk
bedoeld voor alinea's mettekst
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Op enkele van deze mogelijkheden kom ik verderop in dit hoofdstuk bij
de bespreking van alineatekst terug. Hier volgt een kort overzicht van de
andere keuzes in het deelvenster Alinea:

/ Uitlijnen. Met de uitlijning bepaal je hoe regels ten opzichte van
elkaar worden weergegeven. Je hebt de keuze uit een rechte linker-
kantlijn, een rechte rechterkantlijn en tussen de twee kantlijnen
gecentreerde tekst. De optie die je selecteert, bepaalt ook hoe tekst
wordt geplaatst bij het toevoegen van punttekst.

/ Uitvullen.Bij uituullen wordt tekst in een alinea uitgespreid van lin-
ker- tot rechterkantlijn. Dit is dus iets anders dan uitlÜning, waarbij
regels met tekst aan de hand van een vast punt worden geordend
(links, rechts of midden). Aan de knoppen zie je dat het verschil
bij de vier opties voor uitvullen hem zit in de laatste regel van de
alinea. Die laatste regel kan worden links uitgelijnd, gecentreerd,
rechts uitgelijnd of van links naar rechts worden uitgerekt (volledig
uitvullen).

/ Marges inspringen. Alinea's met tekst kunnen vanaf de linkerkant of
vanaf de rechterkant inspringen. De hele alinea springt in, ook als je
maar één woord hebt geselecteerd. Denk terug aan dat werkstuk dat
je laatst maakte en denk aan de blokcitaten daarin. Met negatieve
waarden plaats je de alinea voorbij de kantlijnen.

t/ Eerste regel inspringen. Zonder op de Tab-toets te drukken laat je
de eerste regel van je alinea inspringen (of laat je met een negatieve
waarde de eerste regel links van de kantlijn beginnen). Stel deze
optie in voordat je tekst toevoegt, zodat hij op alle alinea's van toe-
passing is.

/ Witruimte voor/na. Hiermee stel je de afstand in die automatisch
tussen de afzonderlijke alinea's (die je maakt door op Return/Enter
te drukken) in een tekstkader wordt geplaatst. Je hoeft tussen de
alinea's niet nog eens extra op de toets Return/Enter te drukken.

/ Woordafbreking. Ik raad je aan deze optie ingeschakeld te houden
als je uitvult in plaats van uitlijnt. De spatiëring wordt rommelig als
woorden aan het eind van uitgevulde tekst niet worden afgebroken.
Verwijder het vinkje als je de afbreekstreepjes langs de rechterkant
niet mooi vindt.

Je kunt zoveel alinea's maken als er passen in het tekstkader dat je met
het tekstgereedschap sleepte. Druk op Return/Enter als je het eind van
een alinea bereikt. Een nieuwe alinea wordt in hetzelfde tekstkader
gemaakt. Beschouw het tekstkader maar als een kolom tekst zoals je die
kent uit kranten, tijdschriften en nieuwsbrieven.

Deeluenstermenu's : nog meer opties
Zoals bij de meeste deelvensters in Photoshop verschijnt ook bij het klik-
ken op de menuknop in de rechterbovenhoek van de deelvensters Teken
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en Alinea het deelvenstermenu. Dit deelvenstermenu bevat de hoorn des
overvloeds aan opties die je waarschijnlijk nooit zult gebruiken. Bedenk
maar zo: als de optie écht belangrijk was, zou hij vast beter bereikbaar
zijn, nietwaar?

In figuur 13.13 zie je dat niet alle menuopties voor alle fonts beschikbaar
zijn. Sommige opties zijn niet meer dan opdrachten uit het deelvenster
(zoals de fauxstijlen) en andere zijn specifiek bedoeld voor Japanse
tekens. Een aantal opties is alleen van toepassing op OpenTypeletterty-
pen. Deze speciale lettertypen bevatten meestal een zeer veel uitgebrei-
dere tekenset dan normale fonts.

Têkstr¡chting wijzigen
r' Slind¡¡rd !.rt (¡ r Ronrrrfi. ritlii¡r r!

Faux cursiêf
Alle hoofdletters
(lêinkapitalen
Superscript
Subscript

Onderstrepen
Doorhalen

tSct
ôxK
ô*H
Ot8+

^t38+

rlsU
ôxl

r' Standâardl¡9åturen
r' (.f r¿¡tral{, .,lrcÌrì¡tirr\'!n

^ 
l¡r..rt, t, L!¡trrtil

oude stûl
St¡list¡sche alternatieven
Âirirrrl¡,1.. r¡t.11r1.ril5

Rangtelwoordeñ
Breuken

r' Fract¡onel€ breedten
Systeemlayout

Ceen onderbrek¡ng

Taken herstellen

Sluitan
Tabgroep sluiten

Romeinse hange¡de interpunctie

U¡wull¡n9...
Woordafbr.king...

r' Adobê Single-line Composer
Adobe Every-line Composer

Al¡n€a h¿rst€ll€n

Slu¡ten
Tåbgroêp slulten

Figuur 13.13: Niet alle opties ziln voor alle lettertypen beschikbaar

Hier zijn enkele deelvenstermenuopties die je zou moeten kennen:

/ Fractionele breedten. Met deze optie stel je de afstand tussen let-
ters op een individuele basis in. Of jij en ik het verschil zien? Niet bij
grote tekst, maar schakel deze optie uit bij kleine teksten, vooral bij
teksten voor internet. Hoe klein is klein? Laten we zeggen tien pun-
ten of minder.

/ Systeemlayout. Activeer deze optie niet, tenzij je de tekst er wilt
laten uitzien als in TextEdit voor Mac of Windows Kladblok. Wan-
neer je dat nodig hebt? Bijvoorbeeld als je interfaceonderdelen voor
een programma of spel maakt.

t/ Geen onderbreking. Selecteer een of meer woorden en kies deze
optie als je niet wilt dat de woorden in de selectie worden afgebro-
ken. Doe dit bijvoorbeeld bij woorden die moeilijk leesbaar worden
wanneer ze worden verdeeld over twee regels.
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/ Romeinse hangende interpunctie. Deze optie in het deelvenster-
menu van het deelvenster Alinea plaatst kleine interpunctietekens
als aanhalingstekens net buiten de marges van uitgevulde tekst.
De marges zien er dan strakker uit. Gebruik deze optie niet als je

opmaak niet geschikt is voor tekst die voorbij de randen van je
kolom gaat.

/ Adobe Composer. Deze keuze is eigenlijk vrij eenvoudig: Single-
line Composer kijkt voor het bepalen van afbreking naar een regel.
Every-line Composer kijkt naar het hele stuk tekst en zorgt daardoor
meestal voor een prettigere opmaak.

/ @eelvensternaam) herstellen. Met deze optie herstel je de stan-
daardwaarden van de verschillende deelvensteropdrachten als
het tekstgereedschap vreemd gedrag begint te vertonen. Foutieve
instellingen die problemen veroorzaken worden zo opgeheven.

Klik met de rechtermuisknop of klik bij een muis met één knop terwijl je

de Ctrl-toets indrukt op het pictogram van het gereedschap, links op de
optiebalk en kies de optie Gereedschap herstellen (of Alle gereedschap-
pen herstellen). Zo keer je direct terug naar de standaardinstellingen van
het gereedschap. Als het tekstgereedschap lastig doet, herstel dan de
standaardinstellingen en selecteer je instellingen opnieuw.

Een afbeelding aan ¡e tekst toeuoeqen
Dat was wel weer even genoeg ingewikkeld gedoe. Het wordt tijd om een
kijkje te nemen bij een van de leukste dingen die je met tekst kunt doen.
Op de volgende manier maak je eenvoudig een tekstvormige afbeelding
die volledig bewerkbaar is.

Open een foto in Photoshop met Bestand ö Openen, in Adobe Bridge
of door de dubbelklikken op een afbeeldingsbestand.

ö

i Tuinen.psd @ 33,31; (RC8/8#)

Normaal oerr<rns: Foo-Flx

' Vorige laag gebruiken voor u¡tknipmasker

æ
@

0Naam:

Kleur:

Modus:

Figuur 13.14: De laag Achtergrond wordt een gewone laag als je de naam wijzigt
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2. Als er een laag met de naam,Acft tergrond is in het deelvenster Lagen,

dubbelklik dan op de laagnaam en geef de laag een andere naam (zie
figuur 13.14). Heeft de laag meerdere lagen, kies dan Laag o Vereni-
gen, zichtbaar.

Werk in deze oefening op een gewone laag en niet op een achter-
grondlaag. Achtergrondlagen ondersteunen namelijk geen trans-
parantie en onder een achtergrondlaag kunnen geen lagen worden
geplaatst.

3. Voeg tekst toe met het gereedschap Horizontale tekst.

4. Klik in het deelvenster Lagen op de tekstlaag en sleep die onder de
afbeeldingslaag.

5. Klik in het deelvenster Lagen terwijl je de Option-toets (Mac) of Alt-
toets (Windows) ingedrukt houdt op de lijn tussen de twee lagen.

De twee lagen worden aan elkaar gekoppeld, zoals je ook ziet in
figuur 13.15. Wanneer je twee lagen aan elkaar koppelt, dient de
lager gelegen laag als masker voor de bovenliggende laag. De boven-
ste laag is alleen zichtbaar op de plekken waar de onderliggende
laag pixels heeft; de bovenliggende laag neemt de dekking van die
onderliggende pixels over.

Figuur 13.15: Koppel de bovenliggende laag aan de onderliggende laag

6. Rond de afbeelding af met een laagstijl die je op de onderste laag
toepast en voer andere bewerkingen uit die je nodig vindt.

Klik in het deelvenster Lagen op de onderste laag en klik vervol-
gens in het deelvenster Stijlen op een toepasselijke laagstijl. Je kunt
natuurlijk ook een aangepaste laagstijl maken door Laag ö Laagstijl
te kiezen. In figuur 13.16 zie je een lijn, een schuine kant en een lichte
gloed buiten, toegepast op de laag GARDENS.
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tiguur 13.16: Maak effecten zichtbaar door laagstijlen toe te voegen aan de onderliggende laag

Alinea's maken met tekstkaders
Het grootste deel van tekst die je in Photoshop gebruikt is punffeftsf; tekst
die uit maar een of enkele regels bestaat. Toch kom ie zeker ook situaties
tegen waarin je alineatekst in een tekstkader wilt plaatsen. Het grootste
voordeel van het gebruik van alineatekst is dat woorden doorlopen. De

tekst gaat automatisch verder op de volgende regel als je bij het typen
aan het eind van een regel aankomt.

'En wat is daar zo bijzonder aan?' vraag je je misschien af. 'lk vind het
niet erg om aan het eind van elke regel op Return of Enter te drukken.'
Prima. Maar vergeet de altijd aanwezige (bij mij in elk geval) typefouten
niet! Wat als er een woord ontbreekt in de eerste zin van je handmatig
afgebroken alinea? Als je dat woord wilt invoegen en de opmaak mooi
wilt houden, zul je opnieuw alle regels met tekst moeten opmaken. Bij
alineatekst wordt de inhoud van elke regel automatisch aangepast op het
moment dat je het vergeten woord invoegt.

Het verschil tussen punttekst voor het maken van een kolom en alinea-
tekst is vergelijkbaar met het verschil tussen een typemachine en een
tekstverwerker. Wie nog weet wat typex en correctielinten zijn, mag z'n
hand opsteken. Maar niet te lang, ik wil je niet uitputten.

Een tekstkader invoegen is eenvoudig. Klik en sleep met het gereed-

schap Horizontale tekst (of in een enkel geval het gereedschap Verticale
tekst) en begin te typen. Zodra je zoveel toetsen hebt ingedrukt dat je de
andere kantlijn bereikt, gaat de tekst automatisch op de volgende regel
verder. Zo kun je doorgaan tot het hele blok vol is. Druk op Return of
Enter als je binnen het tekstkader een nieuwe alinea wilt beginnen.
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Je kunt ook tekst kopiëren en plakken vanuit een tekstverwerker of tekst-
bewerkingsprogramma. Open bijvoorbeeld een document in Microsoft
Word, selecteer de tekst die je wilt door te klikken en te slepen en zet
de tekst dan op het Klembord van de computer met Bewerken o Kopi-
eren. Schakel over naar je Photoshop-document, kies een font, een let-
tergrootte en andere eigenschappen. Sleep een tekstkader en plaats de
tekst met Bewerken ô Plakken (of gebruik de sneltoets). Door bestaande
tekst te kopiëren en plakken bespaar je niet alleen tijd, maar loop je ook
geen risico op typefouten.

En wat nu als je meer tekst hebt dan in het tekstkader past? In tegen-
stelling tot bij Illustrator en InDesign is het in Photoshop niet mogelijk
twee tekstkaders te koppelen zodat tekst automatisch doorgaat in het
volgende vak. Photoshop waarschuwt je wel dat tekst niet past door een
symbool in de hoek rechts onder in het tekstkader te tonen. In figuur
13.17 zie je dat het ankerpunt rechtsonder een plusteken bevat.

rneer je wille-
)ctie onder- d

Figuur 13.17: Een pl usteken waa rschuwt je dat de tekst niet ¡n het tekstkader past

Er zijn verschillende oplossingen als je meer tekst hebt dan in het tekst-
kader past:

/ Maak het tekstkader groter. Klik op een van de ankerpunten van
het tekstkader en sleep om het formaat te wijzigen. Een iets breder
tekstkader levert vaak al een of twee extra regels op.

/ Verklein het lettertype. Selecteer de tekst met de toetsencombina-
tie Command+A/Ctrl+A en kies op de optiebalk een kleiner letter-
type.

/ Yerlaag de regelafstand. Selecteer de tekst en verlaag in het deel-
venster Teken de regelafstand. Photoshop gebruikt standaard de
optie Auto; een afstand die overeenkomt met 120 procent van de
tekengrootte. Je kunt de regelafstand meestal verminderen tot een
of twee punten groter dan het lettertype zonder dat de staarten
van tekens (5, j, p, q eny) de hoofdletters op de onderliggende regel
beginnen te raken.
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/ Bewerk de tekst. Pas de tekst aan en gebruik minder woorden voor
dezelfde boodschap. Misschien is dit niet mogelijk als je de tekst
niet zelf hebt geschreven.

Uitlijninq of uitttulling selecteren
Photoshop biedt verschillende mogelijkheden voor het instellen van het
uiterlijk van de kantlijnen. In de paragraaf 'Tekst instellen met deelven-
ster'eerder in dit hoofdstuk las je welke opties je in het menu van het
deelvenster Alinea vindt. Er zijn nog een paar andere dingen die je moet
weten als je met alineatekst werkt en die bespreken we hier.

Het bepalen van de uitlijning is na het bepalen van het lettertype en de
lettergrootte misschien wel de belangrijkste beslissing bij het voorberei-
den van een alineatekst. Bij een links uitgelijnde tekst is de linkerkantlijn
perfect recht. Doordat elke regel eindigt waar hij ophoudt, zonder relatie
met de tekst op de volgende regel, ziet de rechterkantlijn er onregelmatig
uit. Een rechts uitgelijnde kolom met tekst heeft een duidelijke rechter-
kantlijn en een ongelijke linkerkantlijn. Kies je gecentreerd, dan wordt het
de tekst in het midden van elke regel gecentreerd. In figuur 13.18 zie je
het verschil tussen deze drie.

tiguur 13.18: Links uitgelijnd, gecentreerd en rechts uitgelijnd

In tegenstelling tot uitlijnen zorgt de optie uitvullen aan beide zijden
van een blok tekst voor rechte kantlijnen. De vier opties voor uitvul-
len,.boven in het deelvenster Alinea, verschillen alleen van elkaar in de
manier waarop ze de laatste regel van elke alinea los van de rest van
de alinea behandelen. Je hebt de keuze uit links uitlijnen, centreren en
rechts uitlijnen. Ook is het mogelijk de laatste regel uit te vullen, waarbij
de regel wordt uitgesmeerd van de ene naar de andere kantlijn. Het ziet
er nogal vreemd uit als er maar enkele woorden over de hele breedte van
een alinea worden verspreid. Gebruik de laatste optie dan ook alleen als
de laatste regel (van elke alinea) redelijk veel tekst bevat.
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Hoofdstuk l3: Tekst toevoegen aan je afbeelding 28t
Klaar... AF! (-breken tan ie tekst)
Een woord dat te lang is om op de regel te passen kan naar de volgende
regel worden verplaatst (doorloop) of worden afgebroken in twee delen
het eerste deel komt aan het einde van de bovenste regel en het tweede
aan het begin van de volgende.

De afbreekopties zijn voor de echte doorgewinterde 'mijn-typografie-is-
mijnleven'-types. De standaardwaarden zijn perfect en volstaan voor de
meeste situaties. De instellingen zijn iets minder geschikt voor nauwkeu-
rige opmaak, maar dan zou je hoe dan ook InDesign of Illustrator moeten
gebruiken.

Kies de optie Woordafbreking in het deelvenstermenu Alinea om het
dialoogvenster dat je ziet in figuur 13.19 te openen. Met het selectie-
vakje Woordafbreking schakel je het afbreken van woorden in en uit.
In de drie bovenste invoervakken bepaal je welke woorden worden
afgebroken en welke beperkingen daarbij gelden. (Beschouw de tweede
en derde invoervak-
ken als Afbreken of
op de regel proppen
zonder af te breken'.)
In de onderste twee
invoervakken stel je
het maximale aantal
opeenvolgende regels
met afbrekingen in en
de maximale afstand

Met de opdracht Verdraaide tekst maken of door tekst op een pad in te
voeren, wijzig je de lijn waarlangs je tekst wordt geplaatst. Bij het ver-
draaien van tekst wordt er gebruik gemaakt van vooraf gedefinieerde
vormen die geschikt zijn voor punttekst en alineatekst. Bij het op een
pad plaatsen van tekst wordt een aangepast pad gebruikt. Deze laatste
methode wordt alleen gebruikt met punttekst.

Zolang je niet overdrijft en tekst duidelijk en leesbaar houdt, zijn het
verdraaien van tekst en het plaatsen van tekst op een pad fantastische
manieren om je boodschap wat pit te geven. Met de opdracht Tekst ver-
draaien verdraai je tekst snel en eenvoudig. Het plaatsen van tekst op een
pad is een ingewikkeldere techniek, maar biedt wel meer mogelijkheden.

van een afbreking tot 
Figuur 13.1g: De standaardinstellingen voor woordafbreking

de kantlijn en bein- leveren een goed resultaat en een iraai uiterlijk
vloed je het uiterlijk
van de kantlijn.

/e taal bijstellen tnet turdraaide tekst en
tekst op een pad
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Bestaande tlerdraai îngen toepassen
Activeer in het deelvenster Lagen een tekstlaag en klik met een tekstge-
reedschap op de knop rechts van de kleurstaal op de optiebalk. Het dia-
loogvenster Tekst verdraaien verschijnt (zie figuur 13.20) waarin je het
type vervorming kiest en de hoeveelheid vervorming instelt.

bsa other

tiguur 13.20: De afbeelding heeft twee afzonderlijke tekstlagen met elk zijn eigen instellingen in

het dialoogvenster Tekst verdraa ien

De vijftien verschillende stijlen die Photoshop biedt voor het verdraaien
van tekst kunnen elk worden aangepast door een van de drie schuifrege-
laars te slepen. Gebruik negatieve waarden om de draaiing om te keren.
Simuleer diepte of perspectief voor een tekstlaag door de schuifregelaar
Buigen op nul te zetten en de onderste twee schuifregelaars aan te pas-
sen. Je zult overigens merken dat de knoppen Horizontaal en Verticaal
niet voor alle stijlen beschikbaar zijn. Open het dialoogvenster en speel
wat met de verschillende instellingen en ontdek zo wat er zoal mogelijk
is. En vergeet niet de knoppen Horizontaal en Verticaal uit te proberen
als ze beschikbaar zijn!

De richting tteranderen met ¡taden
Maak met de vormgereedschappen of het gereedschap Pen een aange-
past pad waarlangs je de tekst toevoegt. In hoofdstuk 11 lees je alles over
paden en vormlagen. Voor het toevoegen van tekst selecteer je eenvou-
dig het gereedschap Horizontale tekst of Verticale tekst, klik op het pad
en begin te typen. De uitlijnopties die je in de optiebalk of in het deelven-
ster Allnea hebt ingesteld, bepalen hoe de tekst op het pad verschijnt
vanaf het punt waar je begint te typen. Als je koos voor links uitgelijnde
tekst, verschijnen de tekens rechts van het punt waar je klikt. Als je tekst
langs een open pad typt, is links uitlijnen een goede keuze (zie figuur
13.21). Kies bij het plaatsen van tekst langs een boog of een cirkel liever
voor centreren, zodat je bovenop de boog kunt typen en de tekst later
niet nog eens naar het midden hoeft te slepen.
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Figuur 
,l3.21 

: De tekstuitlijning bepaalt waar de tekst terechtkomt

Maak twee verschillende paden als je wilt dat tekst in twee verschillende
richtingen gaat (zie figuur 13.22), bijvoorbeeld naar de bovenkantvan
een cirkel en ook naar de onderkant van die cirkel.

Druk na het plaatsen van tekst op je pad op de Command-/Ctrl-toets en
sleep de tekst eventueel naar een andere plek langs het pad. Zolang je de
Command-/Ctrl-toets ingedrukt houdt, verandert de vorm van de muis-
aanwijzer, waardoor je weet dat je de tekst kunt slepen. Op het pad mar-
keert een klein ruitje de plek waar je de tekst begon in te typen. Verwar
dit ruitje niet met de lege vierkantjes van de ankerpunten van het pad. In
figuur 13.23 zie je een ingezoomde weergave van de muisaanwijzer met

Figuur 13.22: 0m le artistieke doel te bereiken, heb je soms twee aparte tekstlagen en twee aparte

paden nodig
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daarbij een vierkant ankerpunt en een ruit die het beginpunt vormt van
de ingetypte tekst. Je ziet dat je tekst niet alleen langs een pad slepen,
maar je kunt het ook óver het pad slepen en zo kantelen.
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Figuur 13.23: Sleep de muisaanwijzer een klein stukje over het pad om detekstte laten kantelen

Nadat je tekst over een pad hebt gekanteld, is het misschien nodig dat
je in het deelvenster Teken de spatiëring tussen de tekens aanpast (de
tweede optie van boven aan de linkerkant). En wees niet bang om in de
tekst te klikken en een paar keer de spatiebalk in te drukken om zo de
plaatsing van het woord aan te passen.

IdS
I

Een paar woorden over fonts
Er is al een fraaie verzameling aan let-
tertypen op je computer geinstalleerd.
Sommige daarvan zijn geïnstalleerd met
het besturingsprogramma (Windows of
Mac), sommige andere zijn geïnstalleerd
met Adobe Creative Suite en ook andere
programma's dragen zo hun steentje bij.
Toch zul je merken dat naarmate je meer
met tekst werkt le ook meer behoefte
krilgt aan extra fonts.

Hoewel een grote verzameling aan fonts
je mogelijkheden vergroot, leidt een te
grote hoeveelheid fonts soms tot ver-

tragingen en andere problemen. Gebruik
een beheerprogramma voor lettertypen
als je op een gegeven moment beseft dat
je een flinke verzameling aan fonts hebt
opgebouwd (ik heb er meer dan 7500)
die je geen van allen kwijt wilt {oké, som-
mige hoef ik niet echt te bewaren). Mac
0S heeft het ingebouwde Font Book,
en Extensis {www.extensis.com} biedt
Suitcase Fusion voor Mac (ongeveer 100

euro) en Suitcase voor Windows (onge-
veer 80 euro).
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Tekenen in Photoshop

ln dit hoofdstuk:
Dingen in de hand houden door handmatig kleur toe te voegen

Gereedschappen met en zonder penselen ontdekken

Het fantastische deelvenster Penselen doorkruisen

Je eigen penselen maken

-t
I ekenen en schilderen. Bij die woorden denk je aan penselen, schil-
I derspaletten en doeken waar nauwkeurig kleur op wordt aange-

bracht. Of misschien denk je aan verfrollers, ladders, emmers en grote
hoeveelheden kleur die tegen een wand wordt gegooid en uitgesmeerd.
Je denkt in ieder geval niet direct aan het bewerken van digitale afbeel-
dingen. Tekenen en schilderen behoren toch echt tot de mogelijkheden
van Photoshop, zelfs als je nooit zelf een nieuwe tekening zult maken.

Naast het tekenen van landschappen en portretten (wat met een beetje
talent en ervaring goed mogelijk is in Photoshop), zijn er veel andere
taken waarvoor je tekengereedschappen kunt inzetten. Bijvoorbeeld het
tekenen van lagen en laagmaskers of het aanpassen van de tonaliteit of
scherpte in specifieke gebieden. En wat te denken van het bijwerken van
kleine foutjes en oneffenheden in een afbeelding of zelfs het maken van
grafische elementen en speciale effecten?

In dit hoofdstuk leg ik meer de nadruk op tekenvaar-
digheden die met bewerkingen samenhangen dan
op kunstzinnig tekenen en schilderen. Je maakt
kennis met de basisbegrippen van tekenen in
Photoshop en neemt een kijkje bij de belang-
rijkste gereedschappen die gebruik maken van
penselen en met het deelvenster Penselen. We
bekijken uitgebreid de gereedschappen die
je waarschijnlijk regelmatig zult gebruiken en
werpen ook nog een blik op een paar nieuwe
en iets kunstzinnigere mogeìijkheden. Aan het
eind van dit hoofdstuk laat ik je zien hoe je aan-
gepaste penseelpunten maakt en die opslaat voor
toekomstig gebruik.
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De tekenqereedsehappen (/an Photosho¡r
In Photoshop is er geen enkel gereedschap waarmee je nauwkeuriger
invloed hebt op de kleur in je afbeelding dan het gereedschap Potlood
met een penseelgrootte van één pixel. Zoals je weet bestaat elke afbeel-
ding uit een flinke hoeveelheid kleine gekleurde vierkantjes die samen
een boom, een zonsondergang of zelfs die goeie ouwe oom Kees maken.
Je kunt pixel voor pixel tekenen als je heel dicht zou inzoomen. Je zou zo
zelfs pixel voor pixel een heel schilderij kunnen maken!

Met het gereedschap Potlood
of het gereedschap Penseel
kun je kleur aanbrengen
in je afbeelding. Met deze
tekengereedschappen kun je
prachtige, maar natuurlijk ook
vreemde af beeldingen maken,
zoals het voorbeeld in figuur
14.1 (met dank aan Picasso's
'Vrouw met Peren').

Bij het werken met Photoshop
ontdek je vanzelf dat de teken-
gereedschappen veel meer
belangrijke rollen spelen naast
het maken van fantasievolle
schilderijen. Er zijn veel rede-
nen om in Photoshop te teke-
nen, zoals stof en krasjes in
een scan bijwerken, hoogspan-
ningsdraden in een foto weg-
werken of het toevoegen van
wat haar om de omtrekvan

C opy r¡ ght 3@ 2005 P eter B a u e t
Figuur 14.1: 0efen je maar genoeg met het
gereedschap Penseel, dan maak je zo je eigen
Picasso

een hoofd wat zachter te maken. In hoofdstuk 9 en 10 kom je veel toepas-
singen tegen. Als je eenmaal gewend bent aan het gereedschap Penseel,
ga je het misschien ook gebruiken om selecties te maken. Selecteren met
het gereedschap Penseel? Inderdaad. Door te tekenen in een alfakanaal
maak je een nieuwe selectie of verbeter je een opgeslagen selectie. In
hoofdstuk 8 lees je meer over alfakanalen. Photoshop heeft zelfs een
tekengereedschap waarmee je direct selecties maakt. Net als het gereed-
schap Toverstaf selecteert het gereedschap Snelle selectie gebieden
van gelijke kleur. Je hoeft het gereedschap Snelle selectie alleen maar
te slepen om te selecteren, terwijl je bij het gereedschap Toverstaf een
selectie maakt door met ingedrukte Shift-toets te klikken in verschillende
gebieden met dezelfde kleur. Met de penseeldikte die je op de optiebalk
kiest, vertel je Photoshop hoe groot het gebied is dat je wilt doorzoeken
op gelijkgekleurde pixels.

In Photoshop heb je de keuze uit achttien gereedschappen die gebruik
maken van penselen. Hier zijn wat mogelijkheden voor deze gereed-
schappen:
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/ kleur toevoegen (Penseel, Potlood);

l/ tonaliteit aanpassen (Doordrukken en Tegenhouden);

y' verscherpen, vervagen en uitvegen (Verscherpen, Vervagen, Natte
vinger);

/ kleur en structuur corrigeren (Retoucheerpenseel, Snel retoucheer-
penseel, Kleur vervangen);

y' ee\gebied of gelijke kleuren selecteren (Snelle selectie);

/ pixels kopiëren en plakken (Kloonstempel).

In de volgende paragrafen maak je eerst kennis met de belangrijkste
tekengereedschappen en enkele andere gereedschappen die penselen
gebruiken. In hoofdstuk 9 lees je meer over retoucheren en klonen in je

afbeelding.

Tekenen met het qereedschap Penseel

Door een penseelpunt van een bepaalde vorm, grootte en hardheidÍe
kiezen, stel je de werking van het gereedschap Penseel in. De hardheid
van een penseel is de zachtheid of het gebrek daaraan langs de randen
van een ronde penseelpunt. Het gereedschap Penseel en andere teken-
gereedschappen zijn ook geschikt om subtiele wijzigingen in bestaande
kleuren aan te brengen. Met de juiste overvloeimodus en dekking meng
je de kleur waarmee je tekent met de bestaande kleuren in je afbeelding.
Deze basisinstellingen maak je in de optiebalk voor het gereedschap
Penseel, die je ziet in figuur 14.2.

In figuur 14.2 zie je dat je via
de optiebalk toegang hebt
tot het deelvenster Pense-
len, waarin je een penseel-
punt selecteert, de diameter
instelt en de hardheid van
de randen van het penseel
aanpast. Overigens maken
alleen penselen met een
ronde punt gebruik van de

*,@tsl'-,@Bæl

optie Hardheid. De vijf voor- Figuur 14.2: Kies in de optiebalk de basisinstellingen

beelden aan de rechterkant voor hettekengereedschap

tonen een hardheid van 0
tot 100 procent in stappen van 25 procent, met een hoofddiameter van 40

pixels. Het gereedschap Penseel kan elke penseelpunt uit het deelvenster
Panelen gebruiken en later in dit hoofdstuk lees je dat je de penseelpunt
zelfs op verschillende manieren kunt aanpassen.

Je kunt nu al met tekenen beginnen! Selecteer een voorgrondkleur en

een penseelgrootte en besluit hoe hard of zacht de rand moet zijn. Pas

dan eventueel de overvloeimodus en de dekking aan en sleep het gereed-
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schap in je afbeelding. En het goede nieuws is natuurlijk dat je niet met
terpentine in de weer hoeft om penselen schoon te maken; kies gewoon
een ander gereedschap in de gereedschapset.

Realiseer je dat bij alle penseelgebaseerde gereedschappen het penseel
als een reeks afzonderlijke afdrukken wordt toegepast. Elke afdruk is
een afzonderlijke stip die je met het penseel op papier zet. Alle stippen
samen vormen de resulterende lijn. Bekijk de kaders in figuur 14.3 eens.
Door in het deelvenster Penselen, dat je opent via het menu Venster, de
spreiding van de penseelpunt aan te passen, zien de randen er verschil-
lend uit. Linksboven is de standaardinstelling van 25 procent gebruikt,
met een ononderbroken lijn als resultaat. Rechtsboven is gekozen voor
een spreiding van 67 procent, wat een lijn oplevert die bestaat uit elkaar
overlappende stippen. Linksonder is gekozen voor een spreiding van 133
procent, waardoor een stippellijn ontstaat waarin elke afzonderlijke pen-
seelafdruk te zien is.

Figuut 14.3:Wijzig de tussenruimte om de individuele stippen zichtbaarte maken

Zie je in het deelvenster Penselen alleen maar penseelpunten, klik dan
op de knop rechtsboven in het deelvenster om het deelvenstermenu te
openen en kies boven in het menu de optie in het deelvenstermenu op de
optie Uitgebreide weergave.

Controleer de status van Caps Lock-toets als je een dradenkruis ziet ter-
wijl je zeker weet dat je de muisaanwijzer hebt ingesteld om de penseel-
punt te laten zien. Met de toets Caps Lock wissel je voor penselen tussen
de standaardweergave van de penseelgrootte en de precieze weergave
van het dradenkruis. In hoofdstuk 3 bij de bespreking van de voorkeuren
van Photoshop liet ik de drie weergavemogelijkheden van de muisaanwij-
zer voor tekengereedschappen zien (figuur 3.13).
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Figuur 14.4: Airbrush- en spuitbuseffecten met de optie Airbrush voor het gereedschap Penseel

289

Je wijzigt het uiterlijk van de hele penseelstreek als je de dekking van het
gereedschap Penseel op de optiebalk wijzigt. De hoeveelheid kleur die je

met elke afdruk van het penseel aanbrengt wijzig je door de waarde can

de optie Stroom te wijzigen (ook op de optiebalk). Bij een verminderde
stroming en een tussenruimte van minder dan 100 procent worden de

elkaar overlappende delen van de penseelafdrukken donkerder of juist

lichter als je met bijvoorbeeld wit op zwart tekent. Een laatste optie van
het gereedschap Penseel die de moeite waard is om bij stil te staan, is de

knop Airbrush, die je rechts van de optie Stroom op de optiebalk vindt'
De waarde van de optie Stroom wordt belangriiker zodra ie de optie Air-
brush inschakelt (de knop wordt donker).Als je tijdens het tekenen in de

modus Airbrush je muisaanwijzer op dezelfde plek houdt en de muisknop
ingedrukt houdt, blijf je kleur bijvoegen, net als bij een echte airbrush.
Gebruik de modus Airbrush als een traditionele airbrushkunstenaar of
om graffiti te simuleren. In figuur l4'4 zieie beide mogelijkheden.

=-"ö
Nu Photoshop CS4

OpenGL ondersteunt,
is er een leuke nieuwe
truc bijgekomen. Als de
processor en grafische
kaart van je comPuter
ook OpenGL ondersteu-
nen, dan is het mogeliik
de afbeelding op het
scherm te roteren zodat
tekenen comfortabeler
wordt. Je roteert dus
niet het canvas, maar
de weergave van de
afbeelding zelf op het
scherm! Zoals je ziet
in figuur 14.5, is dit
geweldig als je een laag-

Mfþ¡'-:l @cìxhmlsdn

Figuur 14.5: ln een geroteerde weergave kun je soms

nauwkeuriger tekenen
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masker wilt verfijnen of nauwkeurig moet tekenen. Selecteer het gereed-
schap Weergave roteren (ondergebracht bij het gereedschap Handje en
ook beschikbaar in de bovenste balk in het programmavenster) en plaats
de afbeelding zo dat de richting ervan beter aansluit bij de lijnen die je
tekent. Zolang je het gereedschap Weergave roteren gebruikt, geeft de
rode pijl van het kompas steeds aan wat de bovenkant van de afbeelding
is. Wil je de afbeelding weer in zijn eigenlijke richting zien, dubbelklik dan
eenvoudig in de gereedschapset op het gereedschap Weergave roteren.

Kleur toeØegen met het gereedschap Potlood
Het gereedschap Potlood wijkt op één belangrijk punt af van het gereed-
schap Penseel: het potlood gebruikt altijd een hardheidsinstelling
van 100 procent, ongeacht de instellingvan de optie Hardheid in het
deelvenster Penselen. Als het gereedschap Potlood is geselecteerd, ver-
schijnen er op de optiebalk een klein deelvenster met penselen, opties
voor overvloeimodi en dekking en de optie Wissen. Je tekent met de
huidige achtergrondkleur over de voorgrondkleur als de optie Wissen is
ingeschakeld. Klik op een gebied met voorgrondkleur om daar met het
gereedschap Potlood de achtergrondkleur op toe te passen. Het potlood
voegt de voorgrondkleur toe als je op een andere kleur dan de voor-
grondkleur klikt. Besef dat je niet aan het verwijderen bent, maar dat je
tekent met de achtergrondkleur, zelfs op lagen met transparantie.

$leur tlerytîjderen met het gereedscha¡t
çummeqe
Het derde belangrijke tekengereedschap is Gummetje. Op een laag die
transparantie ondersteunt, maakt dit gereedschap pixels transparant.
Op een laag met de naam ,Ach tergrond tekent het gereedschap Gummetje
met de achtergrondkleur. Op de optiebalk biedt de optie Modus van het
gereedschap Gummetje geen overvloeimodus, maar wel drie verschil-
Iende eigenschappen. De standaardmodus Penseel geeft je dezelfde
opties Dekking, Stroom en Airbrush als het gereedschap penseel. De
modus Potlood laat nog wel een schuifregelaar voor Dekking zien, maar
de opties Stroom en Airbrush zijn niet beschikbaar, vergelijkbaar dus
met het gereedschap Potlood. Bij de modus BIok tenstotte heb je een
vierkant gereedschap Gum in een bepaald formaat. Op de optiebalk vind
je nog een belangrijke mogelijkheid: het selectievakje Wissen en in histo-
rie opnemen. Als deze optie is ingeschakeld, gedraagt het gereedschap
Gummetje zich net als het gereedschap Historiepenseel. De pixels waar
je overheen tekent, keren terug naar de geselecteerde staat in het deel-
venster Historie.

In de gereedschapset zijn nog een paar varianten op het gereedschap
Gummetje verstopt. Met het gereedschap Achtergrondgummetje verwij-
der je een achtergrond uit je afbeelding. Maar het kan meer dan dat. Digi-
tale afbeeldingen hebben eigenlijk geen echte achtergronden, voorgron-
den en onderwerpen. Ze hebben alleen een verzameling kleine gekleurde
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vierkantjes. Wat dit betekent voor het gebruik van het gereedschap
Achtergrondgummetje? Je kunt op elke kleur in de afbeelding klikken en

slepen om die kleur uit de afbeelding te verwijderen. Ook is het mogelijk
de voorgrondkleur te beveiligen, zodat je die niet wist als je erover sleept
bij het verwijderen van de huidige achtergrondkleur'

Hoewel het gereedschap Tovergummetje net als het selectiegereedschap
Toverstaf (zie hoofdstuk 8) geen penseelgereedschap is, is dit het iuiste
moment om het erover te hebben. Klik met het gereedschap Tovergum-
metje op een kleur die je wilt verwijderen. Als je op de optiebalk de optie
Aangrenzend inschakelt, wordt alleen de kleur binnen een aaneengeslo-

ten gebied verwijderd en anders wordt de kleur uit de gehele afbeelding
verwijderd. Net als het gereedschap Toverstaf beslis je op de optiebalk
of het gereedschap effect heeft op de actieve laag of op alle lagen en stel
je de gevoeligheid in met de optie Tolerantie. Er is een verschil tussen de

twee: bij het gereedschap Tovergummetje kun je een dekkingspercen-
tage instellen, zodat pixels gedeeltelijk worden verwijderd.

Een kleur kiezen
Als je met een tekengereedschap een bepaalde kleur aan je afbeelding
wilt toevoegen, moet je die kleur ook kunnen selecteren, nietwaar? In
Photoshop zijn er verschillende manieren waarop je een kleur kunt selec-

teren:

/ Klik op een opgeslagen kleur in het deelvenster Stalen.

/ Yoer numerieke waarden in of sleep met de schuifregelaars in het
deelvenster Kleur.

/ Klik op het vakje met voorgrond- of achtergrondkleur onder in de
gereedschapset in het deelvenster Kleur om de kleurkiezer te ope-

/ Selecteer het gereedschap Pipet en klik op een bestaande kleur in
je afbeelding. Of nog beter, klik met het gereedschap Pipet ergens in
je afbeelding, houd de muisknop ingedrukt en sleep naar een kleur
ergens anders op je scherm. Die kleur hoeft niet eens in Photoshop
te zijn!

Zowel in de gereedschapset als in het deelvenster Kleur toont het vakje
linksboven de voorgrondkleur en het vakje dat daar half verscholen ach-
ter ligt de achtergrondkleur. Druk op de X-toets van je toetsenbord als je

de voorgrondkleur en achtergrondkleur met elkaar wilt wisselen. Met de

D-toets herstel je de standaardkleuren zwart en wit.

In hoofdstuk 6 maak je kennis met het deelvenster Kleur en de verschil-
lende manieren waarop je daarmee kleuren definieert' Kijk nu eens in
figuur 14.6 naar de kleurkiezer, de grote broer van het deelvenster Kleur.
Nieuw De mededeling in de titelbalk vertelt je of je de voorgrondkleur of
de achtergrondkleur aan het wijzigen bent. Sluit de kleurkiezer, open het

29l
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deelvenster Kleur en klik
op het vakje met voor-
grondkleur als je ontdekt
dat je de achtergrond-
kleur wijzigt in plaats
van de achtergrondkleur.
De beste manier om de
verbluf fende veelzijdig-
heid van de kleurkiezer
te ontdekken is het te
openen (klik onder in de
gereedschapset of in het
deelvenster Kleur op het

tiguur ,l4.6: 
Met de kleurkiezer definieerje nauwkeurig

kl euren

kleurvakje) en dan op elk
van de knoppen links van de numerieke waarden te klikken. Met elke
andere optie verandert het uiterlijk van de kleurkiezer en ook de manier
waarop kleur wordt gedefinieerd

Standaard is in de kleurkiezer het keuzerondje H (van het Engelse woord
'hue') voor kleurtoon gemarkeerd. Bij deze instelling heb je een verti-
cale kleurregelaar (de kleurtoon) en een vierkant kleurveld waarin de
verzadiging (links-rechts) en de helderheid (omhoog-omlaag) worden
gedefinieerd. Kies een kleur door in het vierkante kleurvak te klikken of te
slepen en de schuifregelaar naar boven of naar beneden te slepen. In de
twee kleurvakjes links van de knop Annuleren staat de nieuwe kleur boven
oorspronkelijke kleur. Als je het keuzerondje S (van het Engelse woord
'saturation') markeert, toont de verticale schuifregelaar de verzadiging en
het vierkante kleurveld de kleurtoon en helderheid. Begin je het patroon
te herkennen? Bekijk ook de instelling voor helderheid (met de B van het
Engelse woord 'brightness') en de RGB- en Lab-opties. Je ziet dat je CMyK-
kleuren kunt definiëren door numerieke waarden in te voeren, maar dat er
geen keuzerondjes aan de linkerzijde zijn waarmee je kleurkiezer opnieuw
instelt. Op dezelfde manier kun je in het invoervak # (hexadecimaal) onder
het invoervak B wel een waarde invoeren, maar kun je er niet de kleur-
kiezer opnieuw mee configureren. Hexadecimale kleurdefinities worden
gebruikt in de opmaaktaal HTML voor webpagina s.

Tussen de twee kleurvakjes midden bovenin en de knoppen aan de rech-
terkant zie je twee kleine pictogrammen die niet altijd zichtbaar zijn. Als
je ze niet in de kleurkiezer op je scherm ziet, kijk dan in figuur 14.6. Het
bovenste waarschuwingsdriehoekje vertelt je dat de huidige kleur niet
binnen het CMYK-profiel waarmee je werkt kan worden gereproduceerd.
Negeer deze waarschuwing, tenzij je een afbeelding voorbereidt voor
offsetdruk; deze waarschuwing heeft geen belang voor je inkjetprinter.
Klik op de kleurstaal onder het waarschuwingsdriehoekje om naar de
dichtstbijzijnde reproduceerbare kleur te gaan als je wèl aan een offset-
project werkt.

Het kubusje daaronder vertelt je dat de huidige kleur niet webveilig is.
Webueilige hleuren zijn de paar honderd kleuren die voor Mac en Win-
dows exact hetzelfde zijn. Met webveilige kleuren zien bezoekers van je
website die hun beeldscherm (of PDAs) hebben ingesteld op maar 256
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kleuren, allemaal precies hetzelfde. Omdat de afwijkingen meestal niet
de moeite waard zijn tijd aan te besteden, kun je deze waarschuwing
rustig negeren. Wil je toch met webveilige kleuren werken, klik dan op
het vakje onder het kubusje en zet links onder in het dialoogvenster een
vinkje in het selectievakje Alleen webkleuren.

Klik op de knop Toevoegen aan stalen als je na het definiëren van een aan-
gepaste kleur met de numerieke velden of het kleurvak links een kleur wilt
opslaan als kleurstaal in het deelvenster Stalen. Mocht je de kleur later
dan nog eens nodig hebben voor dezelfde of een andere afbeelding, dan
vind je hem snel terug in het deelvenster Stalen, precies zoals je hem hebt
samengesteld.

Onder de knop Toe-
voegen aan stalen zie
je de knop Kleuren-
bibliotheken. Met die
knop maakt de kleur-
kiezer plaats voor het
dialoogvenster Kleu-
renbibliotheken, dat
je ziet in figuur 14.7.

ln dit dialoogvenster
kies je steunkleuren.
Steunkleuren zijn spe-

Figuur 14.7: Kies steunkleuren in het dialoogvenster
K le uren bi bliothe ke n

ciale vooraf gemengde
inkten voor commerciële drukpersen (zie hoofdstuk 6). Als je een steun-
kleur gebruikt, weet je zeker dat de kleur in het eindproduct er exact zo

uitziet als je had verwacht. Het gebruik van steunkleuren maakt het druk-
ken wel duurder omdat er een extra drukgang voor nodig is. Je kunt met
steunkleuren ook kleuren definiëren voor werk dat niet op een drukpers
wordt gedrukt, maar de kleur wordt dan geconverteerd naar je werk-
kleurmodus en gedrukt met een mix van je gebruikelijke inkten. Klik op
de knop Kiezer om terug te keren naar de het dialoogvenster Kleurkiezer.

Andere gereedschappen met penselen

Photoshop heeft nog een flinke hand vol andere gereedschappen die
penselen en het deelvenster Penselen gebruiken. In figuur 14.7 zie je die
gereedschappen en de bijbehorende optiebalk. Ze staan in dezelfde volg-
orde als waarin ze in de gereedschapset staan. Deze gereedschappen
gebruik je niet om in je kunstwerk te tekenen of schilderen. Je gebruikt ze

om details bij te schaven en je afbeeldingen te repareren:

r/ Retoucheergereedschappen. De gereedschappen Snel retoucheer-
penseel en Retoucheerpenseel zijn ontworpen voor het repareren
van structuur, zoals het gladstrijken van kreukels of het toevoegen
van een canvasstructuur. Bij het gereedschap Retoucheerpenseel
bepaal je eerst het bronpunt waaruit je wilt kopiëren door met
ingedrukte Option-/Alt-toets daar in te klikken. Sleep vervolgens
door het gebied waarin je de structuur wilt kopiëren. Het gereed-

schap Snel retoucheerpenseel neemt de structuur van een omlig-
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gend gebied over en zorgt dat het doelgebied overeenkomt met het
omringende gebied. Echt gaaf!

/ Gereedschap Kleur vervangen. Dit gereedschap, dat je bij de
gereedschappen Penseel en Potlood vindt, vervangt de kleur waar-
over je sleept door de voorgrondkleur. Het gereedschap Kleur ver-
vangen verandert aÌleen de kleur en niet de helderheid, waardoor
met zwart over roze tekenen eerder grijs dan zwart oplevert.

,/ Stempelgereedschappen. In tegenstelling tot het gereedschap
Kleur vervangen en het gereedschap Retoucheerpenseel, kopieert
het gereedschap Kloonstempel pixels in plaats van een eigenschap
(zoals een kleur of een structuur). Het is alsof je een kopieer- en
plakmogelijkheid in een penseel hebt. Houd de Option-/Alt-toets
ingedrukt, klik op een brongebied en sleep vervolgens waar je de
pixels wilt kopiëren. Krachtig! Het gereedschap patroonstempel
tekent een geselecteerd patroon en past daarbij de overvloeimodus
en de dekking toe die je op de optiebalk hebt gekozen. Het gereed-
schap Patroonstempel is soms een goede manier om op bepaalde
plaatsen in je afbeelding structuur aan te brengen.

Als je met het gereedschap Kloonstempel en het deelvenster Bron
klonen werkt, kun je tot vijf verschillende bronpunten aanwijzen
en gebruiken. Gebruik een bedekking om van tevoren te zien welk
effect het gereedschap heeft op je kunstwerk.

l/ Penseel tekeninghistorie. Dit gereedschap, dat gegroepeerd is met
het historiepenseel, geeft aan de hand van de geselecteerde histo-
riestaat in het deelvenster Historie een impressionistisch effect aan
de gebieden waar je tekent.

/ Gereedschappen Vervagen en Verscherpen. Deze gereedschappen
doen precies wat hun namen zeggen, hoewel je voor de meeste klus-
sen de standaardwaarde van 50 procent bij de optie Sterkte waar-
schijnlijk veel te hoog vindt. Breng details naar voren en leg de aan-
dacht op je afbeelding door selectief te verscherpen. Op dezelfde
manier verberg je met selectief vervagen kleine foutjes en zorg je
dat de gebieden waar verscherping is aangebracht de aandacht van
de kijker trekken. Gebruik de overvloeimodus Lichtsterkte om onge-
wilde kleurzwemen die eventueel ontstaan bij het toepassen van
verscherping of vervaging te verminderen.

Bij deze gereedschappen vind je ook het gereedschap Natte vinger.
Klik en sleep om pixels langs het pad uit te smeren. Een perfect
gereedschap om in een samengestelde foto haren in een kapsel dat
iets te scherp gedefinieerd uitziet wat springeriger te maken.

/ Doordrukken, Tegenhouden en Spons. Het gereedschap Tegenhou-
den maakt lichter, het gereedschap Doordrukken donkerder - en als
je de standaardinstellingen gebruikt doen ze dat te veell Als je deze
gereedschappen alleen gebruikt om de lichtsterkte in je afbeelding
aan te passen, begin dan met een waarde van ongeveer l5 procent
bij Belichting. Teken voorzichtig en liever meermaals over hetzelfde
gebied dan dat je meteen voor een belichting van 50 procent kiest.
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Figuur 14.8: Photoshop heeft meer dan tien andere gereedschappen die een penseel gebruiken

Bij de gereedschappen Tegenhouden en Doordrukken vind je ook

het geieedschap Spons. Vergroot of verklein hiermee de verzadiging
dooi over de gewenste gebieden te slepen. Het verlagen van de ver-

zadiging met het gereedschap Spons is een fantastische manier om

een afbeelding te maken die gedeeltelijk uit grijswaarden bestaat'

Rechts van de gereedschappen Retoucheerpenseel en Kloonstempel
vind je op de optiebalk een knop waarmee je het menu met monsters
openi.Als in de vervolgkeuzelijst Monster de optie Alle lagen is gekozen

oi de nieuwe optie Huidig en onderliggen, is het met deze knop mogelijk

de aanpassingslagen te negeren. Gebruik deze mogelijkheid bijvoorbeeld
als je uit meerdere lagen onder een aanpassingslaag kloont of retou-

cheert naar een nieuwe laag die zelf beÏnvloed is door de aanpassing-
slaag. Je voorkomt dan dat de aanpassing twee keer wordt toegepast'

Kleur toer/oegen met uullen, omliinen en qieten

Erzijn verschillende manieren waarop je kleur aan je kunstwerk toevoegt
zonder ook maar een penseel aan te raken. Zo kun je een selectie maken

en die met kleur vullen door Bewerken Ö vullen te kiezen. of breng langs

de rand van een selectie een kleurrand aan met de opdracht Bewerken 0
omlijnen. Je gebruikt daarbij de dialoogvensters die rechts in figuur 14.9

staan. Ook met het gereedschap Emmertje in de gereedschapset kun je

kleur in je afbeelding'gieten'. Gebruik dit gereedschap om een lege selec-

tie te vuilen met kleur of om de kleur waarop je klikt te vervangen door
de voorgrondkleur.
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Figuur 1 4.9: Photoshop biedt ook versc hillende ma niere n om kleu r toe te voeg e n zonder d at je een
penseel nodig hebt

Vergeet de vormlagen niet! Die bieden een uitstekende manier om per-
fect gedefinieerde gebieden met een effen kleur aan een afbeelding toe te
voegen. In hoofdstuk 11 lees je alles over het werken met vormlagen.

Uerlopen gebruiken
Op de volgende manier voeg je vrij eenvoud ig een uerloop, subtiele over-
gangen tussen kleuren, toe aan je afbeelding:

l. Maak een selectie.

Het verìoop zal je hele laag vullen, tenzij je eerst een selectie maakt.
Maak geen selectie als je wilt dat het verloop de hele laag vult.

2. Selecteer het gereedschap Verloop.

Klik in de gereedschapset op het gereedschap Verloop. Kijk bij het
gereedschap Emmertje als je het niet ziet.

3. Kies een verloop.

Klik op het driehoekje rechts van het voorbeeldverloop op de optie-
balk om deverloopkiezer te openen (zie figuur 14.10). Het dialoog-
venster Verloopbewerker verschijnt als je direct op het voorbeeld-
verloop klikt.

50xgrijs

4. Kies een vorm
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De vijf knoppen rechts van het voorbeeldverloop tonen de beschik-
bare vormen voor het gereedschap Verloop. Van links naar rechts
zijn dat Lineair verloop, Radiaal verloop, Hoekverloop, Gespiegeld
verloop en Ruitverloop.

5. Kies eventueel aanvullende opties.

Je kunt een overvloeimodus en een dekking selecteren, de kleuren
in het verloop omkeren, de optie Dithering inschakelen om de over-
gangen tussen kleuren te verbergen en kiezen of je de transparante
delen van het verloop intact laat.

6. Sleep met het gereedschap Verloop.

Het beginpunt en de richting waarin je sleept, bepalen het uiterlijk
van het verloop.

Het kleurverloop op de achtergrond van figuur 14.10 gebruikt de optie
Hoekverloop en het kleurverloop dat je in het dialoogvenster Verloopbe-
werker ziet. In het dialoogvenster Verloopbewerker zie je boven het voor-
beeldverloop dekkingsstoppen en onder het voorbeel d kleurstoppen. Deze
stoppen, de vierkantjes met langs het verloopvoorbeeld staan, bepalen de
kleur of dekking op dat specifieke punt. Standaard is er een vloeiende en
gelijke overgang tussen naastgelegen stoppen, maar dat kun je aanpas-
sen. Verschuif daarvoor de kleine ruiten die je aan beide zijden van de
dekkingsstoppen en kleurstoppen ziet. Een actieve stop is te herkennen
aan een gevuld driehoekje in plaats van een leeg.
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tiguur 14.10: Regel overgangen met de optiebalk, de verloopkiezer en het dialoogvenster
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Voeg een nieuwe stop toe door op een willekeurig punt langs de boven-
kant (dekking) of onderkant (kleur) van het kleurverloop te klikken.
Verplaats stoppen door ze te slepen. Kopieer stoppen door te slepen
terwijl je de Option-/Alt-toets ingedrukt houdt. Met de opties onder in
het dialoogvenster Verloopbewerker wijzig je de eigenschappen van de
geselecteerde stop.

Vergeet niet om na het ontwerpen van een kleurverloop op de knop
Nieuw te klikken om het verloop toe te voegen aan de verloopkiezer.
Bedenk daarbij dat aangepaste verlopen pas echt veilig zijn als je op de
knop Opslaan hebt geklikt of als je met het dialoogvenster Beheer voor-
instellingen verzamelingen maakt voor je harde schijf. Niet-opgeslagen
aangepaste verlopen verdwijnen als je het bestand met voorkeuren van
Photoshop moet herstellen (zie hoofdstuk 3).

Door het deeluenster Penselen struinen
Het deelvenster Penselen van Photoshop biedt een verwarrend scala
aan mogelijkheden waarbij zelfs de dapperste pionier begint te twijfelen
Gelukkig kun je met een gerust hart een fìink aantal van die mogelijkhe-
den vergeten, tenzij je van plan bent digitaal kunstschilderijen te gaan
maken.

Om het deelvenster Penselen te openen, moet je een penseelgereed-
schap hebben geactiveerd. Het hele deelvenster is niet beschikbaar als
het actieve gereedschap geen penselen gebruikt. Activeer in dat geval
het gereedschap Penseel door eenvoudigweg op de B-toets van je toet-
senbord te klikken.

Een oØrzicht uan mogeli¡kheden
Net als het dialoogvenster Laagstijlen heeft ook het deelvenster Penselen
aan de linkerkant een kolom met opties. Net als in het dialoogvenster
Laagstijl zet je een vinkje in het selectievakje van de eigenschap die je
wilt activeren, maar moet je op de naam klikken om dat onderdeel in het
deelvenster te openen. Zie je bij het openen van het deelvenster Penselen
alleen de penseelpunten, open dan het deelvenstermenu en kies de optie
Uitgebreide weergave. In figuur 14.ll zie je dat het deelvenster Penselen
een aardige hoeveelheid opdrachten biedt, waaronder verschillende
manieren om de deelvensterinhoud weer te geven, enkele huishoudelijke
opdrachten voor het instellen, laden en opslaan van penselen en onderaan
in het menu een overzicht van penseelsets.

En zie de kleine slotjes aan de linkerkant, rechts naast de namen van de
verschillende onderdelen niet over het hoofd. Klik op een slotje om de
instellingen in dat onderdeel te behouden terwijl je tussen de verschil-
lende penseelpunten wisselt. Van elk niet-vergrendeld onderdeel wor-
den de beginwaarden weer ingesteld. Als je bijvoorbeeld het onderdeel
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Figuur 14.11: Het deelvenster Penselen en ziin menu... Dat ziet er ingewikkeld uit

Vormdynamiek vergrendelt, blijven die instellingen behouden, ook als je

overschakelt naar een compleet andere penseelpunt.

Hier zijn de onderdelen van het deelvenster en de opties waar je even op
moet letten:

/ Voorinstellingen penseel. Hier kies je de basisvorm voor je pen-
seel. Je kunt de grootte aanpassen, maar dat is het dan ook. In figuur
14.ll zieje dat er geen selectievakje is. Je activeert of deactiveert de
voorinstellingen niet, maar je kiest gewoon een penseelpunt en pen-

seelgrootte en gaat verder.

/ Yormpenseeluiteinde. Ook hier ontbreekt een selectievakje. Hier
pas je de gekozen penseel aan (zie opnieuw figuur 14.3). Misschien is
dit wel het belangrijkste deel van het deelvenster Penselen. Hier kies
je een penseeluiteinde, pas je de grootte ervan aan, wijzig je de hoek
waarin hij wordt toegepast, verander je de hoogte-breedteverhou-
ding (Ronding) en kies je een instelling bij de optie Tussenruimte.

l/ Vormdynamiek. Met toe tijdens het slepen van een gereedschap.
Stel dat je met een ronde penseelpunt werkt en de optie Grootte-
jitter kiest. Tijdens het slepen van het gereedschap variëren de
penseelafdrukken in doorsnede. Je ziet hier de opties Grootte-iitter,
Hoek-jitter en Ronding-jitter. De verschillende'jitteropties' kunnen
zo worden ingesteld dat ze vervagen na een aantal penseelafdruk-
ken of dat ze worden bestuurd met behulp van een tekentablet. De

optie Hoek-jitter kan ook worden ingesteld op Richting zodat de
penseelpunt de richting waarin je sleept of de richting van de selec-
tie of het pad wat je omlijnt, aanpast. Breng met Vormdynamiek
variatie en willekeur in je afbeelding aan, zoals je bijvoorbeeld ziet
in figuur 14.12.

!1i'1+
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Figuur 14.12: Breng met de jitteropties variatie aan in de plaatsing van je gekozen penseelpunt

/ Spreiding. Hiermee breng je variatie in het aantal penseelafdrukken
en hun plaatsing langs het pad terwijl je sleept. Net als bij vormdy-
namiek kun je de spreiding laten vervagen of met een tekentablet
regelen.

/ Structuur. Met dit onderdeel voeg je een structuur toe aan de
penseelpunt, zoals je ziet in figuur 14.12. Je hebt hier de keuze uit
dezelfde structuren als waarmee je selecties vult. De structuur komt
het best tot zijn recht als je de optie Tussenruimte voor de penseel-
punt instelt op ten minste 50 procent.

/ Secundair penseel. Bij deze optie gebruik je een overvloeimodus
naar keuze om een tweede penseelstreek te combineren met de
eerste penseelpunt. Maak bijvoorbeeld een minder strakke Ìijn door
een onregelmatig penseel toe te voegen aan een ronde penseelpunt.

/ Kleurdynamiek. Hier zorg je voor kleurvariatie in de lijn tijdens het
slepen. Deze techniek gebruik je eerder bij het tekenen van afbeel-
dingen en landschappen dan bijvoorbeeld bij het werken op een
alfakanaal. Net zoals je soms bij het maken van een weiland wat jit-
ter aan de vorm en plaatsing van graspollen toepast, wil je soms ook
bij het slepen wat variatie in kleur aanbrengen. Kies bijvoorbeeld
voor de voorgrond en voor de achtergrond verschillende tinten
groen en voeg ook wat jitter toe aan de waarden voor kleurtint, ver-
zadiging en helderheid zodat de kleuren zich mengen terwijl
je sleept.

/ Andere dynamiek. Beschouw dit onderdeel maar als de optie
jitter voor Dekking en Stroom. Varieer in de dekkingswaarde en de
stroominstellingen op de optiebalk terwijl je sleept.

/ Andere opties. Onder aan de linker kolom staan vijf penseelopties
die geen verdere opties in het deelvenster Penselen bieden. Je kiest
ze of je kiest ze niet; je schakelt ze in of niet.
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. Ru¡s. Maak wat structuur en breek effen gekleurde vlakken wat

open door het aanbrengen van ruis.

. Natte randen. Hiermee simuleer je langs de penseelstreek iets
dikkere verfranden.

. Airbrush. Dit selectievakje schakelt de knop Airbrush op de
optiebalk in of uit.

c Vloeiend maþen. Deze optie vermindert scherpe hoeken die ont-
staan als je sleept met je muis of pen van het tekentablet' Schakel
deze optie uit als de lijn iuist wel scherpe hoeken en bochten
moet maken.

. Structuur beschermen. Met deze optie zorg je dat alle penselen
met een gedefinieerde structuur dezelfde structuur aanbrengen.
Gebruik deze optie bijvoorbeeld als je het schilderen op canvas
wilt simuleren.

Ga naar het onderdeel Vormdynamiek van het deelvenster Penselen en

kies in de vervolgkeuzelijst Besturingselement bij Hoek-jitter de optie
Richting als je een stippellijn of een pad met een niet-rond penseel
maakt. De penseelpunt kan dan de bochten en draaiingen van de selectie
of het pad dat je tekent volgen. Laat de optie Hoek-jitter zelf op 0 procent
staan, zodat de penseelstreek de selectie of het pad nauwkeurig volgt.

Aangepaste penseeluiteinden maken en olrslaan
Je kunt van alles een penseel maken, zelfs van je eigen gezicht! Zotgdat
de afbeelding op een transparante of witte achtergrond staat (je hoeft
niet eens een selectie te maken) en kies Bewerken o Voorinstelling
penseel definiëren. Voer een naam in en klik op OK (zie figuur 14.13). Je

nieuwe aangepaste penseel is toegevoegd aan het deelvenster Penselen.
Met een enkele muisklik voeg je dit kunstwerk nu toe aan welk project je

maar wilt.

Open na het definiëren van het nieuwe penseel het deelvenster Penselen.
Selecteer het nieuwe penseel en stel de spreiding in en andere opties die
je met dit nieuwe penseel wilt gebruiken. Kies dan in het deelvenster-
menu de optie Nieuwe voorinstellingen voor penseel en sla je aangepaste
penseel opnieuw op. Je nieuwe penseel is klaar voor gebruik.

Houd bij het maken van aangepaste penselen rekening met het volgende:

/ Alle penselen hebben grijswaarden. Het penseel zelf wordt opge-
slagen als een grijswaardenvoorstelling van de afbeelding, ongeacht
het aantal kleuren in de afbeelding waarmee je het penseel maakte'

t/ Eenpenseel kan niet groter zijn dan 2500 pixels. Kies Afbeelding
ö Afbeeldingsgrootte om de pixelafmetingen van je afbeelding te
verkleinen. Doe dit als je bijvoorbeeld je handtekening hebt gescand
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voor een copyrightmededeling voor op je afbeeldingen en ontdekt
dat de optie Voorinstelling penseel definiëren niet beschikbaar is.

t/ Erismaaréén kleurgetekend. Nogmaals: het penseel is in grijs-
waarden. Het past voorgrondkleurtinten toe die overeenkomen met
de grijstinten in de penseelpunt. Natuurlijk is dit niet van toepassing
als je in het deelvenster Penselen de optie Kleurdynamiek gebruikt.

/ Je kunstwerk kan misschien wat meer contrast gebruiken. Het
kan geen kwaad een kopie van het origineel naar grijswaarden om
te zetten om te zien of het hij baat heeft bij een niveau-aanpassing
om het contrast te versterken. Hogere contrasten zorgen vaak voor
duidelijkere penseelpunten.

,/ Vergeet nietje aangepaste penselen op te slaan! Ik zeg het nog-
maals, maar zeker niet voor het laatst in dit boek, je aangepaste
penselen worden pas echt opgeslagen als je met de opdracht Pen-
selen opslaan in het deelvenster Penselen een nieuwe set penselen
opslaat of als je Bewerken Õ Beheer voorinstellingen kiest om een
nieuwe set penselen te maken met de penselen die je selecteert.

Figuur 14.13: Definieer de nieuwe penseelvoorinstelling, stel de opties in het deelvenster Penselen
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Filters: lol beleven met
Photoshop

ln dit hoofdstuk:
Kennismaken met slimme filters

Nuttig werk verrichten met 'reparatiefilters'

Kunstzinnig doen met de filtergalerie

Gek doen (en nauwkeurig corrigeren) met Uitvloeien
Kort een blik werpen op de gespecialiseerde filters

fl"rmenu Filter bevat meer dan honderd opdrachten voor het repa-
7 I reren, verfijnen, en vervreemden van je foto's. Je kunt de meeste
filters op de merendeel van je afbeeldingen gebruiken, enkele filters
op bepaalde afbeeldingen gebruiken en sommige filters zul je nooit
gebruiken.

In dit hoofdstuk maak je eerst kennis met de nieuwe functie slimme fll-
ters. Wen je aan om elke keer dat je een frlter toepast, deze slimme filters
in te schakelen. Vervolgens nemen we een kijkje bij de belangrijkste filters
voor het verbeteren en repareren van je afbeeldingen. Daarna
maak je kennis met de twee leukste onderdelen van Pho-
toshop waarmee je ook nog eens wonderen in je afbeel-
ding kunt bereiken: de flltergalerie en de optie Uit-
vloeien. Ik sluit het hoofdstuk af met een overzicht
van enkele andere belangrijke filters.

Slimme filters:
turzekeringspo

je
lis

creatíeæ

Vergeet bij het werken met filters vooral niet
het bestaan van slimme filters. Wanneer je een
filter toepast op een laag met pixels, verander je de
pixels min of meer permanent. Maar als je een filter
toepast op een slim object, maak je een slim frlter. Dank-
zij slimme filters is het geen probleem als je na het toepassen
van een of meer filters op een slim object (een bepaald type laag) van
gedachten verandert en de instellingen of zelfs de filters wilt wijzigen. En
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daarvoor hoef je dan niet terug te keren naar een opgeslagen kopie van
het bestand of het deelvenster Historie te gebruiken. Slimme filters lijken
niet zozeer op aanpassingslagen, die eigenlijk aparte lagen in de afbeel-
ding vormen, maar werken meer als laagstijlen. Ze verschijnen in het
deelvenster Lagen onder de laag waarop ze worden toegepast en worden
zichtbaar gemaakt of juist verborgen met het oogje in de linker kolom
(zie figuur 15.1). Je opent een slim filter door er in het deelvenster Lagen
op te dubbelklikken. Net als bij laagstijlen.

Figuur 1 5.1: S limme filters lijken m ee r op laagstijlen d an aanpassingslagen

In figuur 15.1 zie je dat in de laag Inside Passage-O2 (de actieve laag die
in het deelvenster Lagen is gemarkeerd) zowel laageffecten als slimme
fllters zijn toegepast. De tekstlaag boven heeft alleen laageffecten, terwijl
de twee andere slimme objecten onder in het deelvenster Lagen slimme
filters hebben, maar geen laageffecten. Je klapt de lijst met toegepaste
effecten en filters in en uit door op het driehoekje rechts van een laag-
naam te klikken. Je verbergt een onderdeel zonder het te verwijderen
door op het oogje aan de linkerkant te klikken. Een slim filter verwijder je
door het naar het prullenbakje te slepen, wat overigens ook werkt voor
laageffecten. Dubbelklik in het deelvenster Lagen op de naam van het
filter waarvan je het dialoogvenster wilt openen.

Slimme filters kunnen alleen worden toegepast op slimme objecten. In
hoofdstuk l0 komen slimme objecten uitgebreid aan bod. Gelukkig kun
je elke op pixels gebaseerde laag, zelfs een achtergrondlaag, omzetten
naar een slim object. Selecteer daarvoor de laag in het deelvenster Lagen
en kies Lagen o Slimme objecten ô Omzetten in slim object. Met die
opdracht kun je zelfs meerdere lagen in het deelvenster Lagen selecteren
en die samenvoegen tot een slim object maken. Heb je eenmaal een slim
object, dan kun je daarna een slim fllter toepassen op alle lagen in het
slimme object.

Omdat slimme filters zich eenvoudig laten aanpassen en verwijderen,
geven ze je een speciaal soort creatieve vergunning: toestemming om te
experimenteren en van mening te veranderen. Je hoeft bij het gebruiken
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van slimme filters niet bang te zijn dat ze je foto beschadigen, want ze
brengen geen permanente wijzigingen aan in de pixels van je afbeelding.
Natuurlijk betekent dat niet dat je niet met een kopie van je mooie foto
mag werken; het kan nooit kwaad het originele afbeeldingsbestand veilig
te bewaren en te werken met een kopie.

De filters utaar je niet zonder lcunt
Photoshop biedt verschillende filters waarmee je zo'n beetje elke foto
kunt verbeteren of bijschaven. Zo hebben de meeste foto's baat bij een
beetje verscherping, zodat details beter naar voren komen. Soms wil je
details in een afbeeldingen juist wat minder benadrukken om foutjes te
verbergen of een achtergrond vervagen om meer aandacht op het onder-
werp te richten. Photoshop heeft ook een aantal filters die handig zijn
voor het corrigeren van lensvervormingen en het verminderen van rurs,
de rode, groene en blauwe spikkels in digitale foto's.

Sommige filters zijn niet beschikbaar voor afbeeldingen in de kleur-
modus CMYK (cyaan/magentalgeellzwart) en sommige niet als je
met l6-bits kleuren werkt. Voor 8-bits RGB-afbeeldingen en grijswaar-
denafbeeldingen zijn alle filters beschikbaar. Voor afbeeldingen in de
bestandsformaten GIF en PNG-8 die gebruik maken van de kleurmodus
Indexed Color zijn er geen filters beschikbaar. Vergeet niet dat je een
filter op een speciefiek deel van de afbeelding toepast als je eerst een
selectie maakt. In hoofdstuk S lees je meer over selecties en maskers.

Met de sneltoets Command+F (Mac)/Ctrl+F (Windows) pas je het laatst
gebruikte filter snel op exact dezelfde manier nog eens toe. Open even-
tueel met de toetsencombinatie Option+Command+F/Alt+Ctrl+F het dia-
loogvenster van het laatst toegepaste fllter om daarin de instellingen te
veranderen voordat je het filter nogmaals toepast.

Uerscher¡ren om in het oog te tullen
Bij het bekijken van een foto wordt je oog in eerste instantie automatisch
naar bepaalde delen getrokken. Meestal kijk je eerst naar lichte gebieden
en dan naar donkere en eerst naar gebieden met details en dan pas naar
de meer vloeiendere delen in de foto. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
drie foto's van figuur 15.2 die met verschillende f-stops en sluitertijden
werden geschoten. Met de verscherpings- en vervagingsfilters van Photo-
shop breng je meer detail in de hele afbeelding of alleen in de delen waar
je de aandacht op wilt vestigen.

Van de vijf verscherpingsfilters die Photoshop biedt, mag je er drie gerust
negeren. De filters Verscherpen, Scherper en Scherpe randen kun je niet
instellen en ze doen eenvoudigweg wat hun namen zeggen. Natuurlijk
leveren ze goed werk, maar je mist wel die belangrijke zeggenschap over
je afbeeldingenl Sla ze over en kies de'het-kost-wat-moeite-maar-dan-heb-
je-ook-wat'-verscherpingsfi lters: Onscherp masker en Slim verscherpen.
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ô ô "- CRW 22S2
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tiguur 15.2: Een wazige achtergrond laat het onderwerp beter uitkomen

0nscherp masker
Hoewel zijn naam anders laat vermoeden, is het filter Onscherp masker
een verscherpingsmakser. Tijdens het verscherpen wordt een vaag,
oiwel onscherp masker gemaakt van een kopie van de afbeelding en
gebruikt in de verscherping. In ñguur 15.3 zie je de drie schuifregelaar
van het dialoogvenster Onscherp masker waarmee je het uiterlijk van je
afbeelding aanpast.

Linksboven zie je de oorspronkelijke foto met een zoomfactor van 100
procent. De middelste foto toont de verscherping met een zoomfactor
van 100 procent. In de rechter foto zie je een zoomfactor van 300 procent
in de voorvertoning van het dialoogvenster Onscherp masker.

Figuur 15.3r 0ndanks zijn naam verscherpt hetfilter 0nscherp maskerje afbeelding

Beoordeel je filters altijd bij een zoomfactor van 100 procent, ook als je
het venster daarvoor moet verkleinen en er nog maar een klein deel van
de afbeelding zichtbaar is. Omdat een pixel in je afbeelding niet gelijk is
aan een pixel op het scherm, weerspiegelen ingezoomde of uitgezoomde
schermweergaven niet nauwkeurig de wijzigingen die je maakt. Door
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Venster ô Ordenen o Nieuw venster voor lbestandsnaam] te kiezen, kun
je natuurlijk altijd een tweede weergave van dezelfde foto openen.

Het filter Onscherp masker zoekt
sterk contrasterende lijnen, zoals
de randen van elementen in je
afbeelding, en verhoogt het con-
trast langs die randen. Met een
dunne rand licht of donker langs
de randen maakt het filter de ran-
den scherper. De schuifregelaars
in het dialoogvenster Onscherp
masker (zie figuur 15.4) werken
als volgt:

-
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Figuur 15.4: De drie schuifregelaars van het
filter 0nscherp masker

¡/ Hoeveel. Met deze schuifregelaar bepaal je de hoeveelheid donkere
of lichte randen die worden toegevoegd en daarmee de verscher-
ping die wordt toegepast. Voor kleine afbeeldingen die er redelijk
goed uit zien is een hoeveelheid van 50 procent meestal voldoende.
Gebruik voor gewone foto's een hoeveelheid van 100 procent. Kies
voor speciale effecten hogere waarden, oplopend tot 500 procent.

r/ Straal. Met deze schuifregelaar stel je de breedte van de lichtere en
donkere randen in. Voor kleine foto's is een waarde van maar I pixel
meestal voldoende en voor grotere foto's zonder al te veel kleine
details kies je een waarde van 7 pixels.

/ Drempel. Deze schuifregelaar voorkomt dat je afbeelding wordt
verpest door te scherpe kleine details.Zodra er rond kleine details
in een foto grote, heldere randen verschijnen, ziet de foto er schel en
onnatuurlijk uit. Hoe hoger de waarde van Drempel, des te groter een
gebied moet zijn voor verscherping wordt toegepast. Gebruikelijke
waarden zijn 2 voor een kleine afbeelding en 5 of 7 voor een grote.

Slim tlerscherpen
Met het filter Slim verscherpen heb je ongelofelijk veel invloed op het ver-
scherpingsproces. Je kunt er vrijwel elke foto mee verbeteren, hoewel je uit
die vage en korrelige opname van de bewakingscamera nog net geen mooie
scherpe foto van die bankrover maakt. Dat lukt alleen op tv. Vooral wie
door microscopen en telescopen fotografeert, zal dit filter erg handig vin-
den. Besef wel dat sommige vervagingen eenvoudig niet te verwijderen zijn.

In figuur 15.5 zie je hoe goed het filter Slim verscherpen werkt bij de
juiste afbeelding. (Het selectievakje Voorvertoning is niet gemarkeerd,
zodat je rechts de niet-verscherpte orginele versie ziet.) In deze foto
is het hele onderwerp vaag. In figuur 15.5 zie je ook dat als je het keu-
zerondje Geavanceerd markeert, er nieuwe tabs in het dialoogvenster
verschijnen: Schaduw en Hooglicht. Met die tabs bepaal je hoe sterk het
effect wordt toegepast op de donkere en lichte delen van het toonbereik.
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Figuur 1 5.5: Bij de juiste foto's verric ht h et fi lter Slim versche rpen goed we rk

Met het filter Slim verscherpen kun je ook drie soorten vervaging speci-
ficeren waar je foto last van kan hebben: Gaussiaans vervagen (een uni-
lorme vervaging), Vage lens (delen met vervaging doordat de lens daar
niet op is scherp gesteld) en Bewegingsonscherpte (het onderwerp of de
camera is bewogen tijdens de opname. Blijf bij Gaussiaans vervagen als
je geen duidelijke tekenen ziet van een van de andere twee vervagingen.

Beoordeel filters altijd bij een zoomfactor van 100 procent. Alle andere
zoomfactoren geven je wel een idee van wat je doet, maar alleen bij een
weergave van 100 procent weet je zeker dat de voorvertoning het juiste
beeld laat zien.

Afbeeldingen of selecties r/ertugen
In figuur 15.2 zagje dat vage delen in een foto minder aandacht trekken
dan de scherpere delen. Pas de vervagingsfilters van Photoshop selec-
tief toe door eerst een selectie te maken. De vervagingsfilters zijn ook
geschikt om kleine onvolkomenheden in de foto te verbergen, zoals stof,
ruis en kleine ongewilde kleine objecten. Pas voor je een van de filters in
de filtergalerie toepast eerst een vervagingsfilter toe op de hele foto of
een deel ervan. Later in dit hoofdstuk komen we terug op de filtergalerie.

Photoshop heeft meer dan tien verschillende vervagingsfllters. Het is
goed om te weten hoe ze werken, hoewel er uiteindelijk een of twee je
favoriete filters zullen worden. In tabel 15.l zie je een kort overzicht van
de beschikbare filters.

Tabel 15.1: De werking van de vervag¡ngsfilters in Photoshop

Filternaam Werkins Tios voor het sehruik
Dit filter bepaalt de gemìddelde kleur-

waarde van de pixels in de selectie en

wijst die kleur dan toe aan alle pixels

in de selectie, zodat het gebied een

effen kleur kriiot.

Verfijn de werking van dit filter door ach-

teraf Bewerken ö Vervagen Gemiddelde

te kiezen en met een aangepaste dekking

of overvloeimodus de werking van het
qemiddelde wat af te zwakken.
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Tips voor het gebruik

309
Filternaam Werking

Vaag

Vager

0mgevingsver-
vaging

Gaussiaans
vervagen

Vage lens

Bewegings
onscherpte

Radiaal vaag

Vorm vervagen

Het filter Vaag past op de hele afbeel-
ding of selectie een lichte vervaging
toe.

Dit is eenvoudigweg een sterkere
variant van het filter Vaag.

Dit filter vervaagt de afbeelding
verticaal en horizontaal; het effect
valt vooral op bij kleine hooglichten
die zich lijken te ontwikkelen tot
v¡erkanten.

Dit filter zorgt voor een subtiel
vervaagde versie van je afbeelding,
zonder de afleidende lijnen en rom-
meltjes die ontstaan als je het filter
Vager meermaals toepast.

Dit filter simuleert het effect van een
opname met een scherpe voorgrond
en een vage achtergrond.

Met d¡t filter kies je een hoek en een

bereik aan afstanden (gemeten in

pixels)waarmee in een deel van de

afbeelding of de gehele afbeelding de

indruk van beweging wordt gewekt.

Een zeer krachtig en tegelijkertijd ook
lastig gereedschap, dat in een draai-
ende beweging rond een middelpunt
in de afbeelding of selectie vervaagt
of op dat punt lijkt in te zoomen.

Versterk het effect van het filter door na

het toepassen ervan het nog een paar

keer toe te passen met de sneltoets
Command+F/Ctrl+F.

Met de schuif regelaar Straal in het dia-
loogvenster 0mgevingsvervaging regel
je het filter.

Gebruik de schuifregelaar Straal voor een
groter invloed op het vervagingspr0ces.

Bepaal met een alfakanaal (een opgesla-
gen selectie)waar en in welke mate het
filterwordt toegepast. ln figuur 15.6 zie je

dit filter in actie

Maak geen selectie om de indruk te
wekken dat de camera en niet het object
bewoog. Wil je een deel van de foto
vervagen, maak dan eerst en selectie en

kopieer die naar een nieuwe laag.

Aangezien er geen vo0rvertoning is, heb
je geen idee welke instellingen geschikt

zijn. Je zult het moeten uitproberen.

Klik op het zwarte driehoekje rechts van

het gebied met vormen voor nog meer
v0rmen.

Gebruik het filter Slim vervagen in de

modus Normaal om alle fijne details in

de foto te verwijderen. Pas het filter dan

nog een keer toe, maar in de modus Al-
leen rand om randen in de afbeelding te
tekenen en draai dan de tekening om met
de sneltoets Command+l/ Ctrl+1, zodat
je een zwart-witschets krijgt van het
oriqineel.

Net als bij het filter Onscherp masker
bepaal je met de schuifregelaar Straal
de hoeveelheid wijziging en gebruik je de

schuifregelaar Drempel om delen van de

afbeeldinq onqewiiziqd te laten.

Dit filter gebruikt de schuifregelaar
Straal en een van de vormen in je

deelvenster Vormen als patroon voor
de vervagino.

Slim vervagen

0ppervlak ver-
vagen

De vervaging wordt ingesteld aan de

hand van herkenbare randen {gebie-
den met grote contrasten langs een

lijn met pixels) en vervagingen in die
gebieden

Dit filter gaat verder dan het filter
Slim vervagen in het behouden van
randen. Beperk het vervagen tot gt'ote
gebieden met gelijke kleur en vervaag
de fijne details niet.
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Figuur 15.6: Het dialoogvenster Vage lens kan voor het regelen van de vervaging gebruik maken van

een alfakanaal (masker)

Het fi lter Lenscorrectie
Het filter Lenscorrectie, dat je vindt tussen de fllters in het submenu Ver-
vorm, levert prima werk met het opruimen van het zogeheten speldenkus-
seneffect en boluormíge uertekening, waarbij de buitenste randen van je

afbeelding respectievelijk naar binnen of naar buiten lijken te buigen. Een

speldenkusseneffect ontstaat als je fotografeert met een telelens die op
zijn maximum bereik staat en een bolvormige vertekening ontstaat als je

met de kleinste vergroting van een lens fotografeert. Beide vertekeningen
vallen het meest op als er rechte lijnen horen te staan langs te randen.
Het filter Lenscorrectie is ook geschikt om het horizontale of verticale
vfak van een afbeelding aan te passen. In figuur 15.7 zie je de behoorlijk
ingewikkelde werkomgeving van het dialoogvenster Lenscorrectie.

Dit staat er tot je beschikking in het dialoogvenster Lenscorrectie:

Linksboven in het dialoogvenster staan vijf gereedschappen:

r/ Vervorming verwijderen (bovenste). Sleep met dit gereedschap
om de vervormingsfactor aan te passen.

/ Rechttrekken (tweede). Dit gereedschap is eenvoudig: klik en sleep
langs een lijn in de afbeelding die recht zou moeten zijn; de afbeel-
ding wordt recht getrokken.

y' Raster verplaatsen (midden). Met dit gereedschap lijn je het raster
uit met de inhoud van de afbeelding.

Ã+
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Figuur 15,7: Verhelp een speldenkusseneffect en bolvormige vertekening

met het filter Lenscorrectie

rz Handje en Zoomen. De onderste twee gereedschappen komen je
waarschijnlijk bekend voor. De gereedschappen Handje en Zoomen
werken hier precies zo als overal in Photoshop. Klik en sleep met
het gereedschap Handje om de afbeelding te verplaatsen. Klik met
het gereedschap Zoomen om in te zoomen of klik terwijl je de toets
Option/Alt ingedrukt houdt om uit te zoomen.

Je ziet ook:

rz Schuifregelaar Vervorming verwijderen. De schuifregelaar Ver-
vorming verwijderen vormt het hart van dit filter. Met deze schuif-
regelaar compenseer je een speldenkusseneffect en bolvormige
vertekening in de afbeelding. Sleep hem heen en weer tot in de hele
afbeelding de horizontale en verticale lijnen recht zijn.

rz Schuifregelaars Kleurafwijking. Soms zie je langs randen in een
foto een kleurafwijking, bijvoorbeeld langs takken van bomen of bij
een hekwerk. Verminder deze kleurranden met de schuifregelaars
onder Kleurafwijking. Over het algemeen is het verstanding om flink
in te zoomen op het gebied waar je de bewerking uitvoert.

rz Schuifregelaars Vignet. Sleep de schuifwijzer Hoeveelheid naar
links om een donker uignet Toe te voegen die wegloopt naar de ran-
den toe. Een vignet is een vervaging naar de randen van de afbeel-
ding toe. Sleep naar links voor een wit vignet. Pas de hoeveelheid
schaduw of hooglicht langs de randen aan met de schuifregelaar
Middelpunt.

/ Besturingselementen Transformatie. Pas de schuifregelaars aan
zodat de afbeelding parallel lijkt te staan met de kijker. Het op deze
manier wijzigen van de hoek waarin de afbeelding voor de kijker

ü
q.
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lijkt te staan is vergelijkbaar met opdracht Bewerken ô Transforma-
tie ô Perspectief.

/ Zoomen en raster. Klik op de knop met de plus (linksonder in het
venster) om in te zoomen en klik op de knop met de min om uit te
zoomen. Of kies een vooringestelde zoomfactor in de vervolgkeuze-
lijst. Pas de grootte van het raster aan door op het woord Grootte
te klikken en te slepen. Klik op de kleurstaal om de standaardkleur
grijs te vervangen door een andere kleur. Voor de afbeelding in
figuur 15.7vond ikgeel een goede kleur.

De opdracht Bewerken 0 Vervagen
Met de opdracht Vervagen in het menu
Bewerken kun je direct na het toepassen
van vrijwel elk filter of elke aanpassings-
opdracht en veel gereedschappen in
Photoshop het effect ervan aanpassen.
De opdracht Vervagen is alleen direct na
de toepassing van het filter, de aanpas-
sing of het gereedschap beschikbaar. Je
mag zelfs niet de opdracht 0pslaan tus-
sendoor gebruiken.

Met de opdracht Vervagen kun je de dek-
king van de voorgaande opdracht of het
vorige gereedschap verlagen en daar-
mee het effect ervan op de afbeelding
verminderen. Door de overvloeimodus te
wilzigen, verander je de manier waarop
de opdracht of het gereedschap met de
pixelkleuren 0mgaat. Stel dat je met het
gereedschap Penseel in de modus Nor-
maal en met een dekking van 100 procent
een zwarte lijn tekent. Direct daarna kies

je de opdracht Vervagen Penseel in het
menu Bewerken. Je kunt dan een nieuwe
overvloeimodus kiezen en/of de dekking
verlagen, zodat het lilkt alsof je andere
instellingen op de optiebalk koos voordat
je de liin tekende.

Je kunt ook het filter 0nscherp masker

{of Slim verscherpen) toepassen en dan
Bewerken ö Vervagen 0nscherp mas-
ker kiezen (zie het figuur). lnderdaad,
de naam van de opdracht Vervagen past
zich automatisch aanl Zorg dat het filter
Onscherp masker niet alleen de kleur van
de pixels aan de randen verandert door
in het dialoogvenster Vervagen de over-
vloeimodus te wijzigen van Normaal in
Lichtsterkte. Als je de opdracht Vervagen
op deze manier t0epast, lilkt het alsof je
bent overgestapt op de kleurmodus Lab
en alleen het L-kanaal hebt verscherpt.
En dat alles zonder van kleurmodus te
veranderen.

Als le werkt met slimme filters is de
opdracht Bewerken 0 Vervagen niet
beschikbaar. Wil je het filter toch verva-
gen, kies dan eerst Laag o Slimme objec-
ten 0 0mzetten in pixels en pas daarna
het filter toe. Je bent dan weliswaar
het voordeel van slimme objecten en

slimme filters kwijt, maar
de opdracht Bewerken Ð
Vervagen staat weer tot je
beschikking.
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t/ Instellingen laden en Instellingen opslaan. Rechts van de vervolg-

keuzelijst Instellingen staat de pijl waarmee je het menu voor het
beheer van de instellingen opent. In dit menu sla je instellingen op
en laad je ze later weer. Omdat je de instellingen een naam geeft,
is het mogelijk voor elke lens een eigen set instellingen te maken,
waarmee je later keer op keer eenvoudig dezelfde correctie uitvoert

Opruimen met het filter ßuîs reduceren
Een in principe mooie foto kan behoorlijk worden verpest door digitale
ruis, je weet wel: die irritante rode, groene en blauwe spikkels in je afbeel-
ding. Kies bij het maken van opnamen de laagst mogelijke ISO-instelling
voor je camera om ruis zo goed mogelijk te voorkomen. Verschijnt er
toch digitale ruis in je foto's, dan heeft Photoshop een filter dat de ruis
niet per se verwijdert, maar wel vermindert. Het filter Ruis reduceren
vind je in het menu Filter ô Ruis en levert prima werk bij het verminderen
van de willekeurige rode, groene en blauwe pixels in je afbeelding (zie
figuur 15.8).

Werk je met Raw-afbeeldingen, voer dan alle ruisreductie uit in de plug-in
Camera Raw (zie hoofdstuk 7). Gebruik het filter Ruis reduceren voor alle
andere afbeeldingen.

Figuur 15.8: Hetfilter Ruis reduceren neutraliseert rode, groene en blauwe spikkels

in een digitale afbeelding

Voer bij het toepassen van het filter Ruis reduceren de volgende
stappen uit:

l. Zet de schuifregelaars op nul.

Sleep de schuifregelaars Details behouden en Details verscherpen
helemaal naar links. Zo zitten deze opties niet de feitelijke ruisre-
ductie in de weg.
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2. Verlaag de kleurruis.

Verlaag de rode, groene en blauwe spikkels in je afbeelding met de
schuifregelaar Kleurruis reduceren. Sleep de schuifregelaar lang-
zaam naar rechts totdat de kleurruis is verdwenen.

3. Pas de schuifregelaar Details verscherpen aan

Verhoog de waarde bij de schuifregelaar Details verscherpen met
I procent per keer totdat de kleurruis weer verschijnt. Ga dan
I procent terug.

4. Pas de schuifregelaar Details behouden aan.

Sleep de schuifregelaar Details behouden naar rechts totdat er een
goed evenwicht is tussen de details in de afbeelding en ruis in de
lichtsterkte (heldere en donkere spikkels).

Merk je tijdens het slepen van de schuifregelaar Kleurruis reduceren dat
je van een kleur langer ruis blijft zien dan van de andere kleuren, klik dan
op het keuzerondje Geavanceerd, dat bovenin het dialoogvenster staat.
Pas vervolgens elk kanaal afzonderlijk aan. Onderin het dialoogvenster
zie je het selectievakje JPEG-kunstmatigheid verwijderen. Schakel dit
selectievakje in om de problemen die je afbeelding ondervindt van de
JPEG-compressie te verminderen. JPEG-compressie leidt vaak tot zicht-
bare randen tussen vierkanten van 8 x 8 pixels in je afbeelding. Sla met
de knop rechts van de vervolgkeuzelijst Instellingen de correctie op voor
later gebruik. De aanpassing wordt toegevoegd aan het menu Instellingen

Creatief øorden met de filtergalerie
Voor veel, maar niet alle kunstzinnige filters kies je in Photoshop Filter
ö Filtergalerie. Dankzij dit geïntegreerde venster hoef je niet te raden
welke instellingen er goed uitzien met filters die je later toepast, maar
kun je direct meerdere filters tegelijkertijd toepassen. Zolang je niet op
OK drukt kun je voor elk frlter de instellingen aanpassen. Kijk eens naar
figuur 15.9.

Is de filtergalerie grijs en niet beschikbaar, kies dan Afbeelding o Modus
en kies de optie 8 bits/kanaal. De filtergalerie is namelijk niet beschik-
baar voor l6-bits kleuren. Vergeet niet dat als je met slimme objecten
werkt de filtergaìerie kan worden toegepast als slim filter.

Het principe is als volgt: pas een filter aan, voeg een nieuw filter toe aan
de stapel en selecteer het nieuwe filter in het overzicht met filters. Pas

de instellingen aan de rechterzijde aan, voeg een nieuw filter toe aan de
stapel enzovoort. Je voegt geen nieuw filter toe, maar vervangt het eer-
ste filter als je de instellingen van het eerste filter aanpast en dan op een
ander filter in het midden van het venster klikt voor je een ander effect
toevoegt. Als je de Option-/Alt-toets ingedrukt houdt terwijl je op een
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Voorvertoning Filters lnstellingen

Effecten verbergen Stapel met filters

Knop Nieuwe effectlaag Effectlaag verwijderen

Figuur 15.9: De uitgebreide filtergalerie

nieuw frlter klikt, vervangt dit nieuwe filter niet het actieve filter, maar
wordt het aan de stapel toegevoegd. Hier is mijn stapsgewijze aanpak
voor het werken in het venster van de filtergalerie.

l. Bewerk je afbeelding voordat je de filtergalerie opent.

Als je de foto of delen ervan eerst voorbereidt, werken veel kunst-
zinnige filters van Photoshop beter. Er zijn enkele belangrijke filters
die je niet in de filtergalerie vindt:

Details gladstrijhen. Omdat de kunstzinnige filters van Photoshop
zich op details in je afbeelding concentreren, worden filtereffec-
ten snel te rommelig en te druk. Probeer zoveel mogelijk kleine
details uit je afbeelding te verwijderen voordat je bijvoorbeeld
het filter Inkt omtrek toepast. Gebruik daarvoor het filter Slim
vervagen of het filter Oppervlak vervagen.

Detqils toeuoegen. Als het doelgebied geen structuur of details
heeft om mee te werken, doen veel Photoshop-filters niets. In die
gevallen komt het filter Ruis goed van pas om lichte en donkere
spikkels in het effen gebied te plaatsen. Gebruik de opties Mono-
chromatisch en Gaussiaans en stel een hoeveelheid in van tien
tot 15 procent. Gebruik na het toevoegen van ruis aan het te egale
gebied eventueel nog het filter Vervagen ô Bewegingsonscherpte of
maak de kleine spikkels wat groter met het frlter Pixel o Kristal.

2. Vergeet de lagen en overvloeimodi niet.

Maak voordat je de filtergalerie binnentreedt een kopie van de laag.
Zo kun je later met de overvloeimodi en de doorzichtigheid van de
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laag experimenteren en de gefilterde versie met het origineel combi-
neren. Dit maakt het mogelijk de de toegepaste effecten te verzach-
ten of juist te versterken.

3. Voeg het filter toe aan de stapel voor je een ander filter selecteren.

Kies je eerste filter en pas dat aan. Voeg dan met een klik op de knop
Nieuwe effectlaag (rechtsonder in het venster, naast het prullen-
bakje) een nieuw filter toe voordat je overschakelt naar een nieuw
filter in de middelste kolom van het venster.

4. Speel wat met de stapelvolgorde.

Pas de volgorde van de filters aan door ze in de stapel rechts onder
in het venster filters naar boven en naar benden te slepen.

Vaak heeft de volgorde waarin de filters worden toegepast grote
invloed op het eindresultaat van je afbeelding.

5. Gebruik de kolom met het oogje.

Bij het bijschaven van de filterinstellingen is het goed idee af en toe
een of meer effecten in de stapel te verbergen.

Filters zijn cumulatief. Veranderingen die je op het ene filter aan-
brengt, kunnen weer worden gewijzigd door andere filters in de
stapel.

In de filtergalerie zijn niet alle kunstzinnige filters beschikbaar. Vergeet
niet dat Photoshop tientallen filters heeft die alleen beschikbaar zijn via
het menu Filter en niet via de filtergalerie.

Hoewel je met het filter Lenscorrectie een indrukwekkend correctiege-
reedschap aan je arsenaal hebt toegevoegd, zul je een verkeerd perspec-
tief of bolvormige vertekening soms toch nog willen verhelpen met het
filter Uitvloeien. Misschien. Maar nu je weet hoe het filter Lenscorrectie
werkt, mag je Uitvloeien ook gebruiken voor de leuke dingen die het kan.

Volgens mij is er niets in Photoshop waarmee je vrienden en familieleden
zo snel aan het lachen krijgt als wanneer je ze met het filter Uitvloeien
verandert in vreemde wezens. Ik geef direct toe dat een lovende recensie
in een kunstblad erg prettig is, maar er gaat toch niets boven'Meer, oom
Peter! Geef me nóg grotere oren!'lk zou het filter Uitvloeien geen recht
doen als ik de krachtige correctiemogelijkheden ervan niet zou noemen,
dus onthoud alsjeblieft dat bijna alles wat je kunt doen om een eigen-
schap te benadrukken of te vergroten ook kan worden omgekeerd om dat
deel van de afbeelding te minimaliseren. Iemand kort en breed maken? Je

Duuten, treklcen en draaîen met Uittlloeien
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kunt hem ook lang en slank maken. Een enorme dopneus maken? Maak
een klein wipneusje. Het kan allemaal met Uitvloeien.

Kijk nu eens naar figuur 15.10, waarin wat behoorlijk dramatische wijzi-
gingen zijn aangebracht. Eigenlijk is het de bedoeling dat je beseft dat het
filter Uitvloeien erg nuttig is voor de iets subtielere toepassingen zoals
het afslanken van buikjes, het bijwerken van armen en benen of het smal-
ler maken van neuzen.
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Figuur 15.10: Hetfilter Uitvloeien geeftje enorme controle over de pixels in je afbeelding

Kijk nu eens naar de gereedschappen aan de linkerkant van het venster
Uitvloeien. Dit is wat ze doen, we beginnen bij het bovenste gereedschap

/ Vooruit verdraaien. Klik en sleep het gereedschap om pixels rond
te duwen, op dezelfde manier als bij het gereedschap Natte vinger.

y' Reconstrueren. Gebruik dit gereedschap als je 'ongedaan maken'.
In het filter Uitvloeien kun je wel de opdracht Command+Z lCtrl+Z
gebruiken, maar daarmee ga je maar één stap terug. Sleep over de
gebieden waar je de oorspronkelijke weergave wilt herstellen.

/ Kronkel - met de klok mee. Klik en houd de muisknop ingedrukt of
sleep in een cirkel om de pixels binnen de doorsnede van het pen-
seel te laten draaien. Voeg eenvoudig de Option-/Alt-toets toe als je
tegen de klok in wilt draaien.

/ Plooien. Dit gereedschap zuigt pixels naar het midden van het pen-
seel. Klik of sleep het gereedschap. Met de Option-/Alt-toets schakel
je naar het gereedschap Zwellen.
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/ Zwellen. Dit gereedschap doet het tegenovergestelde van het
gereedschap Plooien en drukt pixels weg uit het midden van het
penseel. Met de Option-/Alt-toets schakel je naar het gereedschap
Plooien.

/ Naar links duwen. Pixels worden naar de linkerkant van het pad
waarlangs je sleept geduwd. Dit is niet per se links voor jou. Sleep
je omhoog, dan zie je de pixels op het scherm naar links verschui-
ven. Sleep je omlaag, dan verschuiven de pixels op het scherm naar
rechts. Met de Option-/Alt-toets draai je het gedrag om en worden
pixels naar de rechterzijde van het pad geduwd.

/ Spiegel. Alle pixels waar je langs sleept die direct links van de muis-
aanwijzer staan, worden gespiegeld en direct in het penseel geplakt
langs het pad dat je sleept. Sleep je van links naar rechts, dan wordt
alles wat zich direct boven de muisaanwijzer bevindt gespiegeld
en in het penseel gekopieerd. Het beste resultaat bereik je door
voordat je het gereedschap Spiegel gebruikt eerst het gereedschap
Masker bevriezen (zie iets verderop) toe te passen op de pixels die
je wilt kopiëren. Wil je de pixels rechts van het pad waar je langs
sleept kopiëren, keer dan het gedrag om door de toets Option/Alt in
te drukken.

/ Turbulentie. Dit is een geweldig gereedschap om een lichte verteke-
ning aan te brengen langs het pad. Vergelijk het maar met het maken
van golven langs het pad. Met de Option-/Alt-toets schakel je naar
het gereedschap Reconstrueren.

/ Masker bevriezen. Dit gereedschap beschermt delen van je afbeel-
dingen tegen wijzigingen en is daarmee een van de belangrijkste
gereedschappen. Teken over een gebied dat je wilt beuriezen. Een
rood masker geeft aan dat er in het gebied niets wordt veranderd.

/ Masker ontdooien. Hef de bescherming op met het gereedschap
Masker ontdooien. De rode laag verdwijnt en je kunt het gebied
weer bewerken.

/ Handje. Zoals aìtijd verplaats je met het gereedschap Handje een
afbeelding die niet helemaal in het venster past. Klik en sleep je
afbeelding om het te verplaatsen in de voorvertoning.

t/ Zoomen. Het gereedschap Zoomen doet wat het gewoonlijk doet.
Klik om in te zoomen en druk de Option-/Alt-toets in terwijl je klikt
om uit te zoomen. Klik en sleep om in te zoomen op een specifiek
gebied.

Rechts in het venster Uitvìoeien zie je verschillende mogelijkheden en
opties. Penseelgrootte is de doorsnede van de penseelpunt. Penseel-
dichtheid is vergelijkbaar met doezelen (naar links is zachter) en Pen-
seeldruk regelt de sterkte van het actieve gereedschap.

In het onderdeel Reconstructie-opties breng je de originele afbeelding
geheel of gedeeltelijk terug. De knop Reconstrueren heeft minder weg
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van Stap terug of Ongedaan maken en lijkt meer op Vervagen. De uit-
vloeistappen die je al hebt genomen worden niet omgekeerd, maar eer-

der afgezwakt. Met de opties in de vervolgkeuzelijst Modus bepaal je hoe
nauwkeurig de afbeelding wordt gereconstrueerd. De modus die je hier
selecteert, wordt ook gebruikt voor het gereedschap Reconstrueren. De

optie Vorige versie is overigens de meest nauwkeurige modus. Met de

knop Alles herstellen laat je de afbeelding terugkeren naar de situatie
voordat het filter Uitvloeien werd toegepast.

Maak dan met de knoppen in het gebied Maskeropties bevroren gebie-

den die beschermd zijn tegen veranderingen als je maar op een laag van
je afbeelding werkt en die laag een laagmasker of transparante gebieden

bevat. Dit geldt ook als je een selectie hebt gemaakt voor je het filter uit-
vloeien koos.

Bijna onder aan de rechterkant van het venster Uitvloeien (zie figuur
15.10) vind je het onderdeel Weergave-opties. Met deze opties verberg je

en toon je het nef: de vertekening die je aan het maken bent. Merk ook de

vervolgkeuzelijsten Netgrootte en Netkleur op.

Heb ik die andere filters nodig?
Photoshop heeft tientallen creatieve en productieve filters die niet
beschikbaar zijn via de filtergalerie maar via het menu Filter. sommige
van die filters doen vreemde en fantastische dingen met je selectie of
afbeelding en andere doen alleen vreemde dingen die je misschien nooit
nodig hebt. In de help van Photoshop vind je van elke filter een beschrij-
ving, maar een paar wil ik hier wat aandacht geven.
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Figuur 15.11: Hetfilter Schuin kronkelt en hetfilter Bol maakt bol en drukt in
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Buigen en bollen
In het menu Filter o Vervorm vind je de filters Schuin en Bol, die beide
voor veel projecten gelden als de eenvoudige alternatieven voor het filter
Uitvloeien. Maak golven door een selectie naar voren en achteren te bui-
gen met het filter Schuin. Maak een bollende of juist ingedrukte afbeel-
ding met het filter Bol. Beide filters zijn het eenvoudigsi te gebruiken als
je eerst een selectie van je doel maakt en die kopieer naar een nieuwe
ìaag. Misschien moet je voor je het filter Schuin toepast eerst de afbeel-
ding roteren, want het filter werkt alleen verticaal (zie figuur lS.ll).

Wolken maken
Wolken zijn lraaie, onopvallende achtergronden, zoals je in figuur 15.12
ziet. Schaal ze, transformeer ze tot rook en stoom of maak er zelfs mar-
mereffecten mee. In het menu Filter o Rendering vind je de filters wolken
en Andere wolken. Beide filters maken een wolkenpatroon met een meng-
sel van de voorgrond- en de achtergrondkleur. Het filter Wolken vervangt
de inhoud van de selectie of de laag, als die er is. Het filter Andere wolken
werkt samen met de bestaande pixels en kun je daarom niet op een lege
laag toepassen. Dit laatste filter lijkt op het filter Wolken met de over-
vloeimodus Verschil. Maak abstracte achtergronden of marmerpatronen
of simuleer zelfs microscopische opnamen door het filter Andere wolken
een aantal keer toe te passen, zeg twintig keer.
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Figuur 15.12: Het filter Wolken zorgt voor een aangename achtergrond
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I ', it deel is specialistischer dan de andere' delen in het boek. Deze twee hoofdstukken
gaan over PhotoshopJuncties die je misschien
nooit nodig hebt.

ln hoofdstuk 16 lees je hoe je een aantal werk-
zaamheclen stroomlijnt met de geautomatiseerde
opdrachten van Photoshop. Je leest ook hoe
je handelingen opneemt en je krijgt uitleg over
het gebruik van scripts waarmee je Photoshop
automatiseert. Vergeet niet dat hoofdstuk 16 ook
informatie bevat over het maken van je eigen
webpagina's in Adobe Bridge, het genereren van
presentaties voor op je beeldscherm, het maken
van contactafdrukken en het meermaals afdruk-
ken van een foto op een vel papier, waarmee je
tijd en geld bespaart!

Heb je Photoshop CS4 Extended niet. dan mag
je hoofdstuk l7 overslaan. Maar ook als je de
uitgebreide versie niet hebt, is het interessant
een kijkje te nemen in hoofdstuk 17. Ontdek wat
Photoshop kan met 3D, vicleo, medische DICOM-
afbeeldingen en de verschillende meetmoge-
lijkheden voor wetenschappelijk en technisch
onderzoek.

1
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Je werk stroomliinen in
Photoshop

ln dît hoofdstulc:
Werken met de opdrachten Handelingen en Batch

Scripts in Photoshop

Je werk automatiseren in Bridge

Presentaties en PDF's met meerdere pagina's genereren

Webgalerieën genereren in Bridge

I l*rbewerkingen die je uitvoert in Photoshop zijn leuk: met frlters
V experimenteren, creatieve aanpassingen maken, voormalige fami-
lieleden wegklonen en meer van die dingen. Toch zijn ook veel werk-
zaamheden routineklusjes, herhalende handelingen of gewoonweg saai'
En dan komen de geautomatiseerde opdrachten van pas. Automatisering
schiet je te hulp zodra iets niet leuk is, als iets sneller moet worden uitge-
voerd of als je zeker wilt weten dat steeds exact dezelfde stappen worden
uitgevoerd.

We beginnen dit hoofdstuk met de opdrachten Handelingen en

Batch, waarmee je in Photoshop veel bestanden automa-
tisch kunt bewerken. Vervolgens nemen we even een
kijkje bij scripts, zoals de krachtige afbeeldingspro-
cessor. Scripts zijn een soort kleine computerpro-
gramma's waarmee ie je computer, Photoshop
en andere programma's, je printer of zelfs een
besturingssysteem aanstuurt. Daarna maak
je kennis met automatisering via het menu
Gereedschappen van Bridge en kijken we naar
het krachtige deelvenster Uitvoer. In Bridge
kun je niet alleen PDF-presentaties genereren,
maar ook PDF's met meerdere pagina's (inclu-
sief contactafdrukken en figuurpakketten) en
zelf s volledige webgalerieën.
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Plaats (an handeling
In Photoshop is een handelrng eenvoudigweg een opgenomen serie stap-
pen die je nogmaals kunt afspelen op een andere afbeelding om een
effect of een techniek te herhalen. Als willekeurig voorbeelã nemen we
een boek over Photoshop waarin elke afbeelding die geplaatst wordt
een exacte omvang moet hebben van 1024 x 769 pixels met een resolutie
van 300 ppi, ongeacht de inhoud van de afbeeldingen. Neem een hande-
ling op die met de opdracht Afbeeldingsgrootte de resolutie wijzigt en
ve_r-v,oÌgens met de opdracht canvasgrootte het formaat aanpait lot 1024
x 768 pixels. Gebruik die handeling bij elke afbeelding die je in het boek
opneemt voor je hem plaatst. Beter nog: wacht tot alle afbeeldingen voor
een hoofdstuk zijn gemaakt en speel voor elke afbeelding de hanãeling
automatisch af met de opdracht Batch!

De opdrachten Handelingen en Batch stroomlijnen niet alleen repete-
rende taken, maar verzekeren ook nauwkeurigheid, zodat elke afbeelding
bijvoorbeeld altijd exact 1024 x768 pixels is. ùuu, 

", 
is ook nog een cre-

atieve kant aan Handelingen. Met de instellingen in de ondersté helft van
het deelvenstermenu Handelingen (zie figuur 16.l) maak je randeffecten,
kadereffecten, teksteffecten en andere effecten. Het is ovêrigens mogelijk
dat de inhoud van jouw deelvenstermenu er anders uitziet dãn dre vän
figuur 16.1. Er zijn ook series met handelingen te koop.

open de afbeelding waar je de handeling op wilt uitvoeren, selecteer de
handeling in het deelvenster Handelingen en klik dan op de knop selectie
afspelen onder aan het deelvenster. In figuur 16.l ziejeàat de diie knop-
pen linksonder in het deelvenster de universele pictogrammen zijn voor
Stoppen, Opnemen en Afspelen. De drie knoppen,"cñt, daarvan zijn
de standaardpictogrammen van Adobe voor Nieuwe set maken, Nieuwe
handeling maken en Verwijderen.

Tijdens het afspelen van de handeling wordt eìke stap waar geen vinkje
voor staat overgeslagen. Bij elke stap waar in de tweede kolom (de kolom
met modale besturingselementen) een teken voor staat, pauzeert de
handeling bij het afspelen. Klik in de tweede kolom als je wih dat de han-
deling op jou wacht voor er iets gebeurt. Klik bijvoorbeeld in die kolom
naast een stap waarin wordt bijgesneden, zodat je eerst het uitsnijkader
nog kunt aanpassen. Of geef zelf afmetingen op voor de afbeeldings_
grootte door in de kolom naast de stap Afbeeldingsgrootte te klikÈen.
Druk op Return/Enter als je na het aanpassen van dã stap of het invoeren
van waarden de handeling verder wilt laten afspelen.

In figuur 16.1 zie je de niet-beschikbare (grijze) opdracht Handelingen
opslaan. Voor deze opdracht moet je in het deelvenster een aantaihan-
delingen selecteren en niet een enkele. Maak voor het opslaan van een
enkele handeling een nieuwe set en kopieer de handeling door hem met
ingedrukte Option-/Alt-toets naar die set te slepen. Houd de toetsen
command+option/ctrl+Alt ingedrukt en kies de opdracht Handelingen
opslaan voor een afdrukbaar tekstbestand (.txt) van je handelingenãet.
Met tekstversies van je handelingen kun je eenvoudig nakijken wãlk
effect elke handeling en stap heeft op je afbeelding
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Als je eenmaal verslaafd
bent aan het gebruik van
handelingen, wil je vast
ook de optie Knopmodus
in het deelvenstermenu
van Handelingen probe-
ren. Elke handeling in het
deelvenster wordt een
knop met een kleurcode.
Je ziet geen stappen meer
en je weet en dus ook niet
of een stap wordt over-
geslagen of niet. Ook kun
je niets meer veranderen
in de kolom met modale
besturingselementen.
Maar misschien vind je
de kleurcodering handig
voor het ordenen van je
handelingen.

Nieuwe handelin9...
Nieuwe set.-.
Dupl¡ceren
VeM¡jd€ren
Afspelen

Opname stanen
Opnìeuw opnemen...
Menu-opdra(ht ¡nvoegen...
Stop invoegen..,
P.rd in.'oc!c¡

Handelingopties...
Terugspealopt¡es...

All€ handelingen wissen
Handelingen herstellen
Handelingen laden...
Handelingen veruangen...Figuur 1 6.1 : Het deel -

venstermenu bevat
handelingen die je in het
deelvenster kunt laden
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Opdrachten
Listen
Afbeeld¡ngseffecten
Product¡e
T€k5teffecten
Structuren
Videohandel¡ngen

Slu¡ten
Tabg.oep slu¡ten

le eigen handelinqen opnetnen
Op het moment dat je je eigen handelingen gaat opnemen, wordt de
kracht van handelingen pas echt duidelijk. Natuurlijk zijn de acties die bij
Photoshop worden meegeleverd handig en zijn er ook krachtige commer-
ciële pakketten met handelingen verkrijgbaar. Maar die zijn niet van jou.
Als je je eigen handelingen opneemt, neem je de stappen op die invloed
hebben op jouw afbeeldingen, jouw werkstroom en jouw artistieke
inzichten.

Een handeling kan niet onafhankelijk van het deelvenster Handelingen
voorkomen, wat betekent dat elke handeling deel moet zijn van een serie
handelingen. Selecteer voor je gaat opnemen een bestaande set of klik
op de vierde knop onder in het deelvenster om een nieuwe set te maken.
Klik zodra je een set hebt
geselecteerd op de knop
Nieuwe handeling maken
(tweede van rechts). Geef
dan in het dialoogvenster
Nieuwe handeling (zie
figuur 16.2) een naam (en
kleurcode en wijs eventu-
eel een functietoets toe)
en klik op de knop Opne-
men. Vanaf dat moment
worden vrijwel alle bewer-
kingen die je in Photoshop
uitvoert opgenomen als
deel van de handeling. Figuur 16,2:Als je op de knop Nieuwe handeling klikt,

De opname stopt zodra verschijnt het dialoogvenster Nieuwe handeling
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je onder aan het deelvenster Handelingen op de knop Stop klikt. Geen
angst, ongewenste stappen verwijder je eenvoudig uit een opgenomen
handeling door ze naar het vuilnisbakje onderin het deelvenster Hande-
lingen te slepen. En wil je nog iets wijzigen in de handeling, dubbelklik
dan op de betreffende stap en neem opnieuw op.

De meeste opdrachten en gereedschappen in Photoshop kun je in een
handeling opnemen, maar dingen buiten Photoshop kun je er niet mee
regelen. (Daarvoor heb je scripting nodig, waar we verderop in dit hoofd-
stuk op terug komen.) Je kunt een handeling bijvoorbeeld niet gebrui-
ken om af te drukken (het stuurprogramma van de printer aansturen).
Evenmin kun je het gebruiken om in de Finder van Mac of Verkenner van
Windows een bestandsnaam te kopiëren of om Illustrator te openen en
daarin een pad te selecteren dat je aan het Photoshop-bestand toevoegt.
En het is ook niet mogelijk de bewegingen van de muisaanwijzer op te
nemen als handeling, waardoor vrijwel alle tekengereedschappen buiten
de boot vallen.

Hier volgen enkele tips voor het opnemen van je eigen aangepaste
handelingen:

/ Open eerst een bestand. Open het bestand waarin je gaat werken
voordat je de handeling opneemt. Het openen van het bestand
wordt anders onderdeel van de handeling, waardoor die handeling
voortaan altijd zal beginnen dat ene bestand te openen. Het is wel
mogelijk in een handeling de opdracht Openen op te nemen om een
tweede bestand te openen, bijvoorbeeld om iets uit dat bestand te
kopiëren.

t/ Neem na de opdracht Opslaan als de opdracht Sluiten op. Je
maakt een nieuw bestand op je harde schijf als je de opdracht
Opslaan als opneemt in een handeling. Geef aansluitend op de
opdracht Opslaan als de opdracht Bestand o Sluiten en kies de
optie Niet opslaan als dat wordt gevraagd. Het oorspronkelijke
bestand wordt dan ongewijzigd gesloten.

/ Gebruik percentages als meeteenheid. Wijzig in de Voorkeuren
van Photoshop de meeteenheid in percentage voordat je een hande-
ling opneemt als je wilt dat een element in je kunstwerk op dezelfde
plek verschijnt, ongeacht de bestandsgrootte of vorm. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan copyrightinformatie die je altijd rechtsonder wilt
hebben.

/ Neem menuopdrachten op of voeg ze toe. De waarden die je in het
dialoogvenster van een menuopdracht invoert tijdens het opnemen
van je handelingen, worden ook opgenomen. Neem de opdracht
niet op, maar voeg hem in als je liever steeds de geschikte waarden
zelf invult, bijvoorbeeld bij het filter Onscherp masker. Gebruik de
opdracht Menu-opdracht invoegen (zie figuur 16.l) van het deelven-
stermenu Handelingen als je in je proces bij die plek aankomt. Ga
in het dialoogvenster naar de juiste menuopdracht. Klik vervolgens
op OK om de handeling verder op te nemen. In figuur 16.3 zie je een
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keer het dialoogvenster Menu-opdracht invoegen voordat er een

opdracht is geselecteerd en een keer nadat ik met de muisaanwijzer
in het menu Afbeelding de opdracht Afbeeldingsgrootte selecteerde'

Menu-opdr¿cht

Menu-opdrach¡

Figuur 16.3: De optie Menu-opdracht invoegen toonttiidens het afspelen van de handeling

een dialoogvenster

l/ Neem meerdere versies van een stap op, maar activeer er slechts
een. Stel dat je een handeling wilt opnemen die veel bewerkin-
gen op een afbeelding uitvoert, waaronder het aanpassen van de
pixelafmetingen met de opdracht Afbeeldingsgrootte. Je wilt deze
handeling gebruiken voor verschillende afbeeldingen met twee of
drie verschillende eindformaten. Neem in die ene handeling zoveel

opdrachten voor het aanpassen van de afbeeldingsgrootte op als je

wilt. Vergeet niet in het deelvenster Handelingen de stappen voor de
afbeeldingsgrootte die je op dat moment niet gebruikt uit te scha-
kelen. Je kunt ook een handeling binnen een handeling opnemen'
Speel gewoon de tweede handeling af terwijl je de eerste opneemt.

/ Voegeen mededeling of waarschuwing toe. Gebruik de menuop-
dracht Stop invoegen voor een bericht aan degene die je handeling
afspeelt. De melding kan zijn Activeer vóór het afspelen van deze
handeling in het deelvenster Lagen een tekstlaag' met knoppen voor
Stop en Doorgaan. Of je kunt iets specifieker zijn: 'Klik op Stop als er
geen tekstlaag actief is in het deelvenster Lagen. Klik op Doorgaan

Adobe

Figuur 16,4: Voeg een stop in om tijdens het afspelen van de handeling een melding te laten

versc hijnen
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als er een tekstlaag actief is in het deelvenster Lagen.'Een duidelij-
ker bericht zal minder verwarring scheppen. In figuur 16.4 zie je het
dialoogvenster Opnamestop, waar je tijdens het opnemen van de
handeling de melding invoert en ook beslist hoe de melding op het
scherm verschijnt als de handeling later wordt afgespeeld.

/ Vergeet de opties Voorwaardelijke moduswijziging en Afbeelding
passend niet. Deze twee opdrachten, die je vindt in het submenu
van de menuoptie Automatisch, zijn ontworpen om op te nemen
in een handeling die je later misschien gebruikt voor veel verschil-
lende afbeeldingen.

. De optie Voorwaardelijke moduswijzigrng is erg handig als je
handeling of het eindresultaat afhankelijk is van een afbeelding
in een specifieke kleurmodus. Elke afbeelding, ongeacht zijn
oorspronkelijke kleur wordt geconverteerd naar de doelkleur
(zie figuur 16.5) als je Voorwaardelijke moduswijziging opneemt
in een handeling. Stel dat je een bepaald filter in je handeling
wilt opnemen, maar dat filter is alleen beschikbaar voor RGB-
afbeeldingen. De handeling zal probleemloos afspelen als je de
optie Voorwaardelijke moduswijziging opneemt voor je het filter
toepast.

CMYK-kl€ur
Lab-kl€ur
Multikãnaal

Figuur 16.5: De opdrachtVoorwaardelijke moduswijziging converteert elke afbeelding
naar de modus van de doelkleur

Met de optie Afbeelding passend specificeer je een breedte en
hoogte die de afbeelding tijdens de verwerking niet mag over-
schrijden, ongeacht de afmetingen en vorm van de afbeelding.
Dit is erg handig als verschillende afbeeldingen voor een web-
pagina hetzelfde formaat moeten hebben. Dankzij de opdracht
Afbeelding passend blijven hoogte-breedteverhoudingen van je
afbeeldingen behouden en weet je tegelijkertijd zeker dat elke
bewerkte afbeelding past binnen de parameters die je opgeeft
(zie figuur 16.6). Vul zowel bij Breedte als bij Hoogte 800 in als
je wilt dat alle liggende afbeeldingen 800 x 600 pixels worden en
alle staande afbeeldingen 600 x 800 pixels.
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Figuur 16.6: De opdrachtAfbeelding passend zorgt

dat de afbeeldingen In het gekozen formaat passen

/ Neem altijd een handeling op in een kopie van je afbeelding.
Gebruik een kopie van het originele bestand omdat de stappen die
je opneemt in de handeling tegelijkertijd worden uitgevoerd in het
geopende bestand. Zo is de oorspronkelijke afbeelding beschermd,
mocht er iets mis gaan.

De opdracht Batch gebruiken
De opdracht Bestand Þ Automatisch o Batch herhaalt een enkele hande-
ling voor meerdere bestanden. Selecteer de handeling die je wilt afspe-
len en de map met afbeeldingsbestanden waar je de handeling op wilt
afspelen. Beslis dan wat je met de bestanden wilt doen als de handeling
is afgerond. Je kunt de afbeeldingen geopend laten in Photoshop, ze
opslaan en sluiten of de veilige mogelijkheid kiezen en ze in een andere
map opslaan zodat de originelen bewaard blijven. In figuur 16.7 zie je

het dialoogvenster Batch en de vervolgkeuzelijst voor de velden in het
onderdeel Naamgeving van bestanden. Vertel Photoshop hoe de nieuwe
bestanden moeten worden genoemd als je een nieuwe map als bestem-
ming opgeeft.
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Figuur 16.7: Werken met de opdracht Batch is veel eenvoudiger dan het lijkt!
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Houd bij het toewijzen van bestandsnamen rekening met deze drie dingen:

ø Yoeg een variabele toe. Bestandsnamen moeten van elkaar ver-
schillen. Selecteer een van de bovenste negen items in de vervolg-
keuzelijst om een versie van de documentnaam, een serienummer
of een serieletter te gebruiken. Je hoeft niet perse het eerste veld
te gebruiken, maar zorg wel dat minstens één element van de
bestandsnaam bij elk bestand anders is.

/ Gebruik in geen enkel veld een punt Q. Je kunt in elk van de
invoervakken typen (behalve in het laatste dat je gebruikt), maar
gebruik alleen letters, cijfers, underscores (_) en koppeltekens (-)
om de compatibiliteit te behouden.

Gebruik absoluut géén punt in de bestandsnaam. De enige punt die
in de bestandsnaam gebruikt mag worden is de punt die automa-
tisch direct voor de bestandsextensie verschijnt.

t/ Er zijn nog twee andere keuzes in het dialoogvenster Batch. Als
je de optie Handeling negeren "Openen in'Lopdrachten inschakelt,
bescherm je jezelf tegen slecht opgenomen handelingen die begin-
nen met het openen van de afbeelding waarmee ze zijn opgenomen.
Bij een handeling die van de inhoud van een tweede bestand afhan-
kelijk is, wil je de opdracht Openen juist niet negeren. Over het alge-
meen is het wel verstandig de opdracht Opslaan als in een hande-
ling te negeren. Je kunt immers ook in het dialoogvenster beslissen
wat je met de afbeelding doet.
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Figuur 16.8: Scripts vo0r het automatiseren van workflows
behoren tot de krachtigste mogelijkheden van Photoshop
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afspelen. Ga naar de Photoshop-map op je harde schijf en neem eens een
kijkje in de map Scripthandleiding als ie geÏnteresseerd bent in scripts. Je

vindt daar meer dan voldoende informatie waarmee je aan de slag kunt!

Op internet vind je meer scripts, onder andere bij:

http: / /sha re. studj o. adobe. com

Klik onder Exchanges by Product op Photoshop en vervolgens onder
Browse by Category op Scripts.

Als je in het bestandsformaat Camera Raw fotografeert, is Afbeeldings-
processor misschien het handigste script van Photoshop (zie figuur
16.9). Met Afbeeldingsprocessor kun je een groep Raw-afbeeldingen in
een keer omzetten naar JPEG, PSD of TIFF en ondertussen past Afbeel-
dingsprocessor eventueel zelfs automatisch de formaten van de foto's
aan! (En omdat Afbeeldingsprocessor gemaakt is om met Raw-bestanden
te werken, kun je converteren naar elk bestandsformaat dat Photoshop
kan openen)

Werken met Afbeeldingsprocessor is veel eenvoudiger dan het lijkt:

/ Selecteer de afbeeldingen die je wilt verwerken' Zijn de afbeel-
dingen al geopend in Photoshop? Geweldig! Ziin ze dat nog niet, klik
dan op de knop en selecteer een map met afbeeldingen. Als de bron-
map submappen heeft en je wilt de afbeeldingen in die submappen
verwerken, selecteer dan die optie.

Figuur 16.9: Versnel je workflow en laatAfbeeldingsprocessor meerdere afbeeldingen tegelijkertijd
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t/ Kies een doellocatie. Sla de bestanden op in de map waar ze van-
daan komen of klik op de knop en selecteer een andere map voor de
verwerkte bestanden.

Wat je hier in elk geval niet moet doen, is op de knop Selecteer map
klikken en dan de bronmap kiezen. Als je wilt dat de verwerkte
afbeeldingen in de map met de originele bestanden komen, klik dan
eenvoudig op het keuzerondje Opslaan op dezelfde locatie. Hoewel
Photoshop (meestal) slim genoeg is om de bronmap te herkennen
en te voorkomen dat een al bewerkt bestand niet eindeloos opnieuw
wordt bewerkt, kun je beter het zekere voor het onzekere nemen.

/ Selecteer het bestandstype en de opties. Alle drie de bestands-
formaten bieden de moegelijkheid om het uitvoerformaat aan te
passen. JPEG biedt daarnaast opties voor kwa¡iteit (de hoeveel-
heid compressie en de daaraan gekoppelde kwaliteitsafname van
de afbeelding) en voor het omzetten naar sRGB (voor internet of
e-mail). De optie Compatibiliteit maximaliseren zorgt er bij PSD-
bestanden voor dat je de afbeelding ook kunt openen in andere
programma's van Creative Suite en in eerdere Photoshop-versies.
Met de optie LZW-compressie bij TIFF's neemt de omvang van het
bestand aanzienlijk af, maar zonder kwaliteitsverlies.

Onder in het dialoogvenster Afbeeldingsprocessor vind je opties voor
het uitvoeren van een handeling tijdens het verwerken van de afbeeldin-
gen, het toevoegen van copyrightinformatie in de metagegevens van het
bestand (niet in de afbeelding zelf) en voor het inbedden van het kleur-
profiel van de afbeelding.

Gereedschappen in Bridge
De eerste kennismaking met de automatiseringsmogelijkheden van
Bridge is het menu Gereedschappen van Bridge (zie figuur 16.10). Als je
Adobe Creative Suite hebt geïnstalleerd, zie je in dit menu naast Photo-
shop ook nog andere programma's.

c OP!qV--¡x

c)

bel Venster

Naam wijzigen ¡n batch... ô HR

Device Central...

Sjabloon Metagegevens maken...
Metadata-sjabloon bewerken >
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Metagegevens veruangcn >

Cache >

Af beeldingsprocessor...
Batch...
Eestanden laden in Photoshop-lagen...
Photomerge...
Samenvoegen tot HDR,..
Verzamelingen in Photoshop vemerken

Figuur 16.10: Met de opdrachten in het menu Gereedschappen worden grote

klussen snel geklaard

Car et(l \( lr.ìppr,r
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Hier zijn de belangrijkste opdrachten die je in het menu Gereedschappen
tegenkomt:

¡/ Naam wijzigen in batch. Geef in enkele stappen een hele serie
afbeeldingen een andere naam! Selecteer de afbeeldingsminiaturen
of de map met afbeeldingen in Bridge, open Naam wijzigen in batch
(zie figuur 16.11), stel de nieuwe bestandsnamen samen en klik op de
knop Wijzigen.

Figuur 10.11: Dankzij Naam wijzigen in batch pas je vlot al die bestandsnamen aan

Voeg bij het samenstellen van de nieuwe bestandsnamen afzonder-
lijke elementen toe of verwijder ze met de knoppen met het plus-
en minteken rechts. In figuur 16.11 zie je de keuzemogelijkheden.
Rechts van elk element verschijnen een of twee invoervakken of
vervolgkeuzelijsten.

Gebruik absoluut geen punt (.) in de nieuwe bestandsnaam. De
enige punt die in de bestandsnaam gebruikt mag worden, is de
punt die automatisch direct voor de bestandsextensie verschijnt.
Gebruik in de invoervakken alleen letters, cijfers, underscores (-)
en koppeltekens (-). Gebruik je een punt of een ander teken in de
nieuwe bestandsnaam, dan loop je het risico dat Photoshop en
andere programma's het bestand niet herkennen. (Dit geldt ook
voor u, meneer en mevrouw Mac-gebruiker!)

/ Device Central. Om afbeeldingen geschikt te maken voor weergave
op mobiele telefoons en andere kleine schermen. Device Central
vind je ook in het menu Bestand o Opslaan voor web en apparaten.

/ Metadatasjablonen gebruiken. Vaak worden metagegevens, die bij
de afbeelding opgeslagen belangrijke informatie over een afbeel-
ding, van bestand tot bestand herhaald. Denk bijvoorbeeld aan
copyrightinformatie die je toevoegt aan elke foto die je maakt. Of
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stel dat je terugkomt van een vakantie of reis en gigabytes aan foto's
die op dezelfde locatie zij gemaakt of hetzelfde onderwerp hebben.
Met metadatasjablonen voeg je snel en eenvoudig met enkele klik-
ken metagegevens toe aan een serie (of zelfs mappen) met foto's.

/ De cache van Bridge beheren. In de cache zijn je miniaturen en
metagegevens opgeslagen van afbeeldingen waar Bridge al mee
heeft gewerkt. Je bespaart flink wat tijd als je met de cache van
een map werkt (zodat Bridge niet elke keer als je de map opent alle
afbeeldingen opnieuw moet verwerken). Maar soms gaat er iets mis
met de cache. Zie je bijvoorbeeld miniaturen van verplaatste of ver-
wijderde afbeeldingen, kies dan Gereedschappen ô Cache en kies
ervoor de cache te wissen. Via dit menu kun je ook de cache voor
de huidige map samenstellen en exporteren. Erg handig om te doen
vlak voordat je de map als back-up op cd of dvd brandt!

/ Automatisering in andere programma's. Zoals je in figuur 16.10
ziet, biedt het menu Gereedschappen van Bridge ook toegang tot
verschillende automatiseringsmogelijkheden en scripts van Pho-
toshop. (Als je Illustrator en/of InDesign hebt geïnstalleerd, heb je
ook toegang tot enkele onderdelen van die programma's.)

Presentaties en PDF's tnet meerdere
paqina's malcen

Veel mogelijkheden die eerst in het menu Bestand 0 Automatisch van
Photoshop stonden, zijn verhuisd naar Bridge. Daar zijn ze beschikbaar
voor alle programma's van Creative Suite. In de werkruimte Uitvoer van
Bridge maak je PDF-presentaties, PDF's met meerdere pagina's en webga-
lerieën. Open de werkruimte door op de knop met de naam van de werk-
ruimte te klikken of gebruik de toetsencombinatie Command+Fl/Ctrl+Fl
(zie af beelding 16. 12).

l++- b- rúb-oD.- ,@@
d'yr¡dñ¡n > esor.¡ld¡ > Eut.6 ) Ètorlrhod t Ehojedr ) È¡p¡ > C¡rñ{.nt6

Mf Grcts I Ia
-airt-iû ' km..p..i¡nd,nûnr 

^ I I î I l.

Figuur 16.12: Automatiseer je uitvoer met de werkruimte Uitvoer in Bridge

Een PÙF-presentat¡e maken
Het bestandsformaat Portable Document Format (PDF) van Adobe
Acrobat heeft zich ontwikkeld tot een zeer nuttig en vrijwel universeel
gebruikt bestandsformaat. Aangezien er nauwelijks nog een compu-
ter te vinden is zonder de gratis software Adobe Reader of een ander
programma voor het lezen van PDF's, is PDF uitstekend geschikt als
bestandsformaat voor het delen van afbeeldingen met anderen.
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Figuur 16.13: PDF is een fantastisch bestandsformaatvoor het delen van afbeeldingen in presenta-

ties of documenten

In de werkruimte van Bridge (zie figuur 16.13) maak je snel en eenvoudig
presentaties voor op het scherm, compleet met fraaie overgangen tussen
de afbeeldingen, of PDF-documenten met meerdere pagina's die geschikt
zijn om te verzenden en af te drukken.

Met de volgende stappen maak je een PDF-presentatie in Bridge:

1. Selecteer de miniaturen van de afbeeldingen die je wilt gebruiken

Klik voor het selecteren van een serie op de eerste bestandsnaam
en klik dan terwijl je de Shift-toets ingedrukt houdt op de laatste
bestandsnaam. Of selecteer afzonderlijke afbeeldingen terwijl je de
Command-toets (Mac) of Ctrl-toets (Windows) ingedrukt houdt.

Opmerking: selecteer de afbeeldingen zelf en geen mappen, want
Bridge negeert automatisch alle geselecteerde bestanden die geen
afbeelding zijn.

2. Kies een formaat in het onderdeel Document.

Kies in plaats van een papierformaat een van de voorinstellingen
voor internet (zie figuur 16.14). Omdat Adobe Reader de presentatie
kan schalen, is 800 x 600 pixels een goede keus. Tenzij je weet dat
de presentatie altijd op een grotere monitor afgespeeld zal worden.
Kies een achtergrondkleur (zwart is een perfecte keuze) en beslis of
je een wachtwoord wilt gebruiken om te voorkomen dat onbevoeg-
den de presentatie openen of afdrukken.
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3. Kies een lay-out.

Kies een opmaak van I rij
en I kolom (zie afbeelding
16.15), tenzij je in de presen-
tatie meer dan één afbeel-
ding per dia wilt tonen.

4. Stel de afspeelopties in.

Kies of je de presentatie
schermvullend wilt afspe-
len, hoe lang elke dia wordt
getoond, of de presentatie
na afloop wordt herhaald en
kies een overgang tussen de
dia's. In figuur 16.16 zie je de
opties.

(Optioneel) Voeg aan elke
dia het bestandsnaam of een
watermerk toe.

Kies in het onderdeel Over-
lays (zie figuur 16.19, later in
dit hoofdstuk) of je onder de
afbeeldingen de bestands-
naam wilt toevoegen (met
of zonder de bestandsexten-
sie) en kies een lettertype,
stijl, formaat en kleur. Voeg
eventueel een watermerk
toe, bijvoorbeeld om met
een verminderde dekking je
copyrightgegevens midden
over de pagina te zetten. In
het onderdeel Watermerk
vind je de instellingen (zie
figuur 16.20), inclusief de
opties voor lettertype, dek-
king, voorgrond en achter-
grond. (Kies de optie Voor-
grond, tenzij je afbeeldingen
transparantie of vermin-
derde dekking bevatten.)
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v Lay-out
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Figuur 16.15: Je zou zelfs meerdere
afbeeldingen tegelijkertijd kunnen tonen

FDF

6. Bekijk de voorvertoning van de presentatie.

Klik op de knop Voorvertoning vernieuwen, bijna bovenin, om te
controleren of je krijgt wat je wilt.

u

7. Sla je presentatie op.
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Met de optie PDF weerge-
ven na opslaan, helemaal
onderin (zie figuur 16.16),
geef je aan of je de presenta-
tie wilt bekijken (of niet) als
hij klaar is. Klik op de knop
Opslaan, geef de presenta-
tie een naam (Bridge voegt
automatisch de bestands-
extensie .pdf toe), kies een
Iocatie waar je het bestand
wilt opslaan en klik op
Opslaan.

llliniaturen în een
contactafdruk
Uerzamelen
Vroeger maakten veel fotoqra-
feninhundonkerera-ffi [äi:ii::;i,'j,ijHiåf;åiii:''jAfsperen
fotopapier een afdruk van hun
negatieven om een overzicht te
krijgen van welke foto's op welke negatieven stonden. Deze afdrukken
worden contactafdrukken of contactbladen genoemd. Een contactafdruk
heeft dezelfde functie als de miniaturen of voorvertoningen in Bridge en
het dialoogvenster Openen en als de miniatuurafbeeldingen op een inter-
netpagina: ze laten zien welke opnamen er zijn. Een afdruk op papier is
handig om aan een klant te laten zien. De werkruimte Uitvoer van Bridge
automatiseert het proces voor je door een PDF te genereren met kleine
kopieën van elk afbeelding in een map. En zo werkt het:

l. Selecteer de miniaturen van de foto's die je wilt gebruiken.

Opmerking: selecteer de afbeeldingen en niet de map. Bridge slaat
automatisch alle bestanden over die geen afbeelding zijn.

2. Selecteer in het onderdeel Document een paginaformaat.

Kies een van de voorinstellingen of definieer zelf een formaat.
Gebruik een papierformaat als je de contactafdrukken wilt afdruk-
ken (zie figuur 16.17). Wil je ze alleen op een beeldscherm bekijken,
kies dan een van de schermafmetingen (zie opnieuw figuur 16.14).
Kies voor miniaturen van hoge of lage kwaliteit en kies een achter-
grondkleur. (Zwarf. is prachtig en laat de foto's goed uitkomen, maar
kost meer inkt bij het afdrukken.) Stel eventueel een wachtwoord in
om het document te openen of om het afdrukken van de contactaf-
drukken te voorkomen.

eFi r--5 ror l: f;ü1rìiEsGArERrE

s¡allmn: langelast 
- 

'i
voorìnoning u"ntier*"n

! Afspelen

vrOpenen ln volledlgc Íhermmodus

Vrvolgendep¿glnana ffi reconden

vl He¡hðlen nâ laaBtc paghâ

overgang: wt*eì t
Richrtng: L¡nks

snel¡e¡rt: irei ;
r watermeik

I PDF weergeven nâ opslaan i Op¡laan.., i

lmod

) Dooment

3. Bepaal de lay-out.
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In het onderdeel Lay-out
kies je hoeveel miniaturen
er in elke rij en kolom komen
(zie figuur 16.18). Afbeel-
dingen kunnen rij aan rij
worden geplaatst (de tweede
afbeelding staat rechts van
de eerste) of in kolommen
(de tweede afbeelding staat
direct onder de eerste). Je
kunt ook de ruimte tussen
af beeldingen aanpassen,
maar de optie Automatische
spatiëring gebruiken is bijna
altijd de veiligste keuze. Kies
er eventueel voor dat de
af beeldingen automatisch
roteren, zodal ze allemaal
hetzelfde formaat hebben.
Selecteer bij het maken van
contactafdrukken niet de
optie Eén foto per pagina
herhalen. (Met die optie krijg
je in plaats van contactaf-
drukken meerdere pagina's
met steeds dezelfde foto.)

Kies bij een map met
staande afbeeldingen
voor meer kolommen dan
rijen, zodat de ruimte op
het papier optimaal wordt
benut. Zo krijg je bij het
afdrukken van twintig
staande afbeeldingen met
vijf kolommen en vier rijen
grotere afdrukken dan met
vier kolommen en vijf rijen.

4. Beslis ofje de bestandsnaam
als bijschrijft wilt.

In het onderdeel Overlays
(zie figuur 16.19) bepaal je
of je de bestandsnaam als
bijschrift wilt en dan met of
zonder bestandsextensie.
Let er op dat je hier een niet
te groot lettertype kiest,
zodat de tekst nog binnen de
voor de miniatuur beschik-
bare ruimte past!

v Document

Voorin5tell¡ngpagina: lnternàt¡onalekrant v

6rootte: A4

8r€edte:21

Hoogte:29.7 @B

Achtergrond: wir

wachMoord voor openen: 
I

wa(htwoord voor machtlglngen: I

il

Figuur 16.17: Kies bii Document het formaat en

de stand van de contactafdrukken

-tì PDF ¿ *rroo,-r*,.

Sabloonr Aangepa5t

) Document
v LÀy-out

PlaaÌs¡ng afb,: Opzú vanaf eerste.., v

Bovenmarge: 0,9 cm

Eenedenmarge: 0,9 cm

cm L¡nkermarqe: 1,2 cm

(m Rechtermarge: l,¿ cm

lAutomat¡s(he 
spat¡ër¡ng gebrulken

Roteren tot passend

Eén foto per pag¡na herhalen

Figuur 16.18: Kies het aantal miniaturen en

stel de tussenruimte in (of kies voor het
comfortabele automatisch spatiëren)

ö

Kolommen: a

RUen: E

Hor¡zo¡taal: O,t

vertlcaal:0,5

) oocument
) Lay-out

' Overlayg

v Bestandsnaam

Leftenype: Ar¡al

Grootte: 10 pt

Kleur: zwan

Ext€ñsiê

v Regula[

'I
Figuur 16.19: Bestandsnamen zijn handig voor
klanten als ze afdrukken willen bestellen, maar
de bestandsextensie hoeven ze niette zien
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5. Voeg een watermerk toe (of niet).

Het is ook mogelijk een watermerk toe te voegen, maar daar heb je
misschien weinig aan omdat Bridge dat midden op de pagina zet.
Heb je toevallig een even aantal rijen met miniaturen en voldoende
ruimte, dan kun je misschien toch nog ongemerkt een regel met
informatie of je copyrightgegevens toevoegen (rood omcirkeld in
figuur 16.20).

ä., ,@*ro^*n

Sjabloon: gg¡p¡it
L vooruenonrngvìÃruwm

, þprebt
ve&b¡
tr$ek!

rmløqf,wüFm¡:nñ
r þld [dlr r ]

ffipt'r
,t*{r

ì tR{roeven nao¡ela Oolàån...

Figuur 16.20: De perfecte plaatsing voor je watermerk hangt af van het aanta I rijen en de

tussenruimte

6. Bekijk de voorvertoning en sla op.

Klik op de knop Voorvertoning vernieuwen (zie figuur 16.20, rechts-
boven) om te zien wat je doet. Pas aan wat je nog wilt veranderen
en klik vervolgens op de knop Opslaan. Geef in het dialoogvenster
dat verschijnt de presentatie een naam (Bridge voegt automatisch
de bestandsextensie .pdf toe) en kies je waar je het bestand wilt
opslaan. Bridge maakt een PDF met zoveel pagina's dat alle geselec-
teerde miniaturen een plek krijgen.

Papier besparen net figuurpakl.etten
De PDF's die je vanuit Bridge kunt genereren zijn ook heel erg handig
om meerdere kopieën van een afbeelding samen op een vel papier af te
drukken. Stel dat je twaalf afdrukken van l3 x 9 centimeter wilt maken.
Dat kost twaalf vellen papier (denk aan de kosten.. .) en twaalf afdrukses-
sies. Of je definieert in de werkruimte Uitvoer een lay-out van vier foto's
pagina (zie figuur 16.21). Het kost je nu slechts drie vellen papier en drie
afdruksessies. Even denken, welke zullen we kiezen?

La[aalYF] &lal

NlêuÍ &ad

ft&klng:

&hr.nþnd

lt;;il
:f "; ,lt ";EEEÈf

;{FF¡;ün;I
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sj¡blôon: &ngep¡r

vood¡ norl 19 v.fn larw¿ n
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RUer: ¿

l

:ir Ðr i¡ MscÆfiE
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Webgalerieën maken

Figuur 
,l6.21: 

Meerdere afbeeldingen op een enkele pagina voor een figuurpakket

Je moet wel even rekenen om de optimale lay-out in te stellen. In dit voor-
beeld wil ik afdrukken van l3 x 9 centimeter. Daarom moet ik het verschil
tussen het formaat van de afdrukken en het paginaformaat verrekenen
met de linker- en rechtermarges en de boven- en ondermarges.

In de werkruimte Uitvoer van Bridge kun je ook galerieën genereren van
je foto's (zie figuur 16.22). Maak snel en eenvoudig een fraaie webpagina
van je foto's.

Figuur 16.22: Zet in Bridge je foto's op een website

rucius[wÉ[H
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fr-.@
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In een paar stappen (en met veel experimenteren) maak je prachtige
galerieën waarin je foto's goed tot hun recht komen.

É. .. ¡fr
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Selecteer de miniaturen van
de afbeeldingen die je wilt
gebruiken.

Opmerking: selecteer de
afbeeldingen en niet alleen
de map waar ze in staan.
Bridge negeert namelijk
automatisch alle geselec-
teerde bestanden die geen
afbeelding zijn.

2. Selecteer een sjabloon.

Rechts boven in figuur 16.22
zie je de vervolgkeuzelijst
Sjabloon. Je zult wat moeten
experimenteren voor je de
juiste sjabloon vindt, maar
het is zeker de moeite waard
om ze stuk voor stuk te
bekijken.

3. Vul de gegevens bij Site-info
in.

Hier geef je de website een
naam, vul je je contactgege-
vens in en plaats je de copy-
rightinformatie (zie fi guur
16.23).

4. Kies kleuren voor de galerie.

De opties die je ziet, zijn
afhankelijk van de gekozen
sjabloon. In figuur 16.24 zie
je de instellingen van de sja-
bloon Standaard.

5. Werk de vormgeving bij.

De inhoud van het onder-
deel Vormgeving (zie figuur
16.25) is eveneens afhanke-
lijk van de gekozen sjabloon

6. Voorvertoning.

Klik op de knop Voorver-
toning vernieuwen (rechts
boven in figuur 16.22) om

cålerlêbUschrlft:

llw naam:

ffimfiffiffi#ffid;í"ftffi
E-mallådres:

ffi,
Copyrlghilnlo:

ffi ffi gli¡ûl¡å*Tn,:' i;rl'
v 1Il€lbâlk weer¡evrn

tiguur 16.23: ln het onderdeel Site-info vindt de

bezoeker belangrijke informatie

v S¡te-lnfo
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Menu:
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! xovcr

! retst

M¡nlatuurntel:
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Figuur 16.24: Afhankelijk van de gekozen

sjabloon zie je andere onderdelen en

kleu ropties
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Tudsdlurdlâ: fff seconden

(]ver9angsellecl: Veryagen

Figuur 16.25: ()ok bij Vormgeving ziln de

mogelijkheden niet bij elke sjabloon hetzelfde
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het resultaat te zien van de in de voorgaande stappen genomen
beslissingen. Bekijk de voorvertoning eventueel in verschillende
webbrowsers, zodat je meteen eventuele problemen met complexe
sjablonen ontdekt. Om een beeld te krijgen van welke mogelijkheden
er zijn, is het een goed idee elk van de sjablonen uitgebreid te bekij-
ken, bijvoorbeeld met de standaardkleurschema's en -instellingen.

Bij het genereren van een voorvertoning spaart Bridge tijd door
alleen de eerste tien geselecteerde afbeeldingen te verwerken. Pas
als je galerie er perfect uitziet en je op de knop Opslaan klikt, ver-
werkt het programma alle geselecteerde afbeeldingen.

7. Genereer de galerie.

Bridge geeft je de keuze of je de galerie opslaat op je harde schijf of
meteen uploadt naar de webserverruimte van je internetprovider.
(Tegenwoordig geven de meeste providers hun klanten server-
ruimte voor een persoonlijke homepage.) Vraag bij je webhost om
meer informatie, het upìoadproces verschilt namelijk van host tot
host.

Wil je een galerie delen met vrienden of klanten, maar heb je geen web-
server? Sla de galerie dan op de harde schijf op, verzend de hele inhoud
van de gekozen doelmap en vertel de ontvanger dat hij in een web-
browser met de opdracht Bestand ô Openen het bestand met de naam
index.html moet openen.

ö
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Kennismaken met

Photoshop CS4 Extended

ln dit hoofdstuk:
Photoshop CS4 Extended ontdekken

Met 32-bits kleuren werken

Stapelmodi voor slimme objecten

3D, video en analyse in het kort
Enkele nieuwe mogelijkheden uitspellen

ll/f i"".ni.n heb je Photoshop CS4 aangeschaft en ben je benieuwd
I V l*æenotoshop CS4 Extended te bieden heeft. Misschien kreeg
je Photoshop CS4 Extended als onderdeel van een bundel of van Adobe
Creative Suite en weet je niet zeker of je de mogelijkheden nodig hebt.
Misschien sta je nu in de boekwinkel en twijfel je of je Photoshop CS4
of Photoshop CS4 Extended zult aanschaffen. In dat laatste geval raad
ik je aan eerst dit boek aan te schaffen en met het geld dat over is de
Photoshop-versie aan te schaffen die bij je wensen past. Lees over
Extended en ontdek of je deze versie nodig hebt en bespaar anders geld
door Photoshop CS4 Standard aan te schaffen. En koop met het
geld dat je hebt uitgespaard veel exemplaren van dit boek
om weg te geven aan al je vrienden, familieleden en
collega's.

In dit hoofdstuk maak je kennis met de speciale
mogelijkheden die Photoshop C54 Extended
biedt. Dit hoofdstuk is op de eerste plaats
bedoeld om je duidelijk te maken wat de ver-
schillen zijn tussen Photoshop CS4 en Pho-
toshop CS4 Extended. Het is dan ook geen
handleiding om snel aan de slag te gaan met de
mogelijkheden van Photoshop CS4 Extended.

'tr!
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Photoslrop CSí Extended begrijpen
Jarenlang hebben onderzoekers, wetenschappers en andere hoogge-
specialiseerde Photoshop-gebruikers Adobe steeds weer gevraagd om
bepaalde functies op te nemen. Eindelijk biedt Adobe deze specialisten
de gereedschappen die ze nodig hebben. Adobe heeft ervoor gekozen
deze uitbreiding als een aparte, duurdere versie aan te bieden en niet
gewoon als aanvulling op te nemen in Photoshop CS4. De beslissing
was: 'Laat alleen degenen die deze nieuwe functies nodig hebben ervoor
betalen!'ln mijn ogen was dat een goede beslissing. Bij het lezen van dit
hoofdstuk zul je namelijk ontdekken dat de meeste Photoshop-gebrui-
kers deze uitbreiding niet nodig hebben.

Natuurlijk betekent dit niet
dat je deze nieuwe moge-
lijkheden nooit zult gebrui-
ken als je Photoshop CS4
Extended hebt. Hoe je weet
welke versie je hebt? Bekijk
het welkomstscherm bij het
starten van Photoshop. Mis-
schien heb je niet bewust
voor de Extended-versie
gekozen, maar is het bijvoor- Figuut 17.1:.Photoshop C54 Extended bevat

beeld een onderdeel van het de menu's Analyse en 3D

pakket dat je aanschafte. Dan
is het natuurlijk best mogelijk
dat je op een goede dag besluit
tóch met 32-bits HDR-afbeeldingen te willen werken. Of misschien wil je
met de gereedschappen van Perspectiefpunt een hoogte of een afstand
berekenen. Maar hoogstwaarschijnlijk mis je de extra mogelijkheden van
Photoshop CS4 Extended niet als je niet werkzaam bent in een van de
gebieden waar deze versie zich op richt. Een andere aanwijzing dat je met
Photoshop CS4 Extended te maken hebt, is het menu Analyse op de menu-
balk (zie figuur 17.1). Dit menu bevat opdrachten voor de nieuwe meetmo-
gelijkheden, waar we later in dit hoofdstuk op terug komen.

Iter 3D avê Venster Hel

Tekenen en lagen in 32-bits kleur
Een van de mogelijkheden die Photoshop CS4 Extended biedt, is het
werken met lagen en tekengereedschappen in 32-bits afbeeldingen.
Vooral fotografen zullen blij zijn met deze nieuwe mogelijkheid. Door het
gebruik van lagen worden verschillende overvloeimodi beschikbaar. In
figuur l7.l zie je dat 32-bits afbeeldingen zelfs aanpassingslagen kunnen
hebben. Goed, bepaalde aanpassingslagen.

Meestal is een 32-bits HDR-afbeelding het resultaat van de opdracht
Bestand o Automatisch 0 Samenvoegen tot HDR. Al is het ook mogelijk
nieuwe 32-bits afbeeldingen via Bestand o Nieuw te openen. Maak een
aantal keer dezelfde opnamen - vergeet je statief niet - en varieer daarbij

Cegevenspunten selecteren
Metingen opnemen

Li niaal
r¡ Tellen

Schaalmarkering plaatsen...

schaal instellenMeting

ûtrM

An¡ lvse
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Figuur 17.2: ln Photoshop Extended kan een 32-bits afbeelding lagen en

aanpassingslagen bevatten

steeds alleen de sluitersnelheid. Gebruik geen autofocus. Voeg daarna het
hele toonbereik van de donkerste belichting tot de lichtste samen in een
enkele afbeelding. Daarnaast kun je met Samenvoegen tot HDR ook een
32-bits afbeelding van een enkele belichting samenstellen met behulp van
de verschillende Camera Raw-instellingen.

Aangezien je nu kunt tekenen in 32-bits kleur, hebt je een manier nodig
om kleuren waarmee je tekent te identificeren. Open de HDR-kleurkiezer
door op de kleurstaal onder in de gereedschapset te klikken (zie
figuur 17.3).

Bij het werken in 32-bits kleur
zijn naast het gereedschap Pipet
verschillende gereedschappen
beschikbaar, zoals Tekst, Ver-
scherpen, Vervagen en Snelle
selectie. De gereedschappen
Doordrukken, Tegenhouden
en Spons en enkele andere
op kleur gebaseerde gereed-
schappen (onder andere Snel
retoucheerpenseel, Reparatie,
Emmertje, Toverstaf, Kleur ver-
vangen en Magnetische lasso),
zijn niet geschikt voor 32-bits
afbeeldingen. Desondanks biedt
Photoshop C54 Extended alle
benodigde gereedschappen om
het grote dynamische bereik van
32-bits afbeeldingen te kunnen
benutten.

Figuur 17.3: ln 32-bits afbeeldingen werk le met

32-bits kleuren
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Stapelnodi ttoor slimme obiecten

Werken met 3U-afbeeldin gen

In Photoshop CS4 Extended is het mogelijk verschillende afbeeldingen in
een enkele stapel te combineren tot slim object. Bepaal hoe de pixels in
de stapel op elkaar reageren en met die in de andere stapels. Selecteer
verschillende met elkaar samenhangende of juist tegengestelde afbeel-
dingen en voeg ze als lagen toe aan een enkele afbeelding. Selecteer de
lagen en maak een slim object met Laag ö Slimme objecten ö Omzetten
in slim object. Keer terug naar Lagen o Slimme objecten en bekijk de
opties in het submenu Stapelmodus dat nu beschikbaar is. Deze opties
bepalen hoe de inhoud van de verschillende lagen binnen het slimme
object samenwerken en zo het uiterlijk van het slimme object zelfs bepa-
len. Dit is niet precies hetzelfde, maar wel vergelijkbaar met de manier
waarop overvloeimodi van verschillende lagen het uiterlijk van de hele
afbeelding belnvloeden, In de helpinformat¡e van Photoshop vind je
voor elke optie een technische beschrijving. In figuur 17.4 zieje een paar
voorbeelden. Uiterst links zie je miniaturen van lagen die rechts daar-
van gestapeld zijn met de stapelmodus Optelling. Dit is als het ware een
optelling van alle lichtheden van alle pixeìs in alle kanalen in alle lagen.
Aan de rechterkant zie je hoe verschillende opnamen, die zijn bedoeld
voor de opdracht Samenvoegen tot HDR, worden gecombineerd in een
slim object met de stapelmodus Gemiddeld. Hierbij worden voor elke
pixel in eìk kanaal de gemiddelde waarden genomen. Niet bepaald het-
zelfde als Samenvoegen tot HDR, maar met wat voorbereiding en plan-
ning is dit een goede aanvulling.

Figuur I 7.4: De sta pelmodi kun je voor verschillende toepassingen gebruiken

Photoshop CS4 Extended biedt duidelijk verbeterde 3D-mogelijkheden
met tien nieuwe gereedschappen, een speciaal 3D-deelvenster en een
heel nieuw menu met opdrachten (zie figuur 17.5). Met Photoshop CS4
Extended kun je nu direct op 3D-objecten tekenen, tweedimensionale
lagen omzetten naar 3D-lagen, 3D-lagen omzetten in een samengestelde
afbeelding, grijswaardendieptekaarten omzetten in 3D en ook netten,
materialen en lichten bewerken. Bovendien schept CS4 Extended op over
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Figuur 17.5: Nieuwe speeltjes en gereedschappen om je 3D-kunsten te tonen

verbeteringen onder de motorkap die hogekwaliteitsrendering, betere
raytracing, meer exportmogelijkheden en een veel grotere verwerkings-
snelheid opleveren.

Wil je meer weten over het werken met 3D in Photoshop, dan raad ik je
aan op zoek te gaan naar een boek dat hier dieper op ingaat.

Geînporteerde ûdeo's beøerken
Photoshop CS4 Exten-
ded ondersteunt
uideolagen; lagen met
videomateriaal die je
kunt bewerken en mani-
puleren. Het is waar-
schijnlijk niet nodig
je te vertellen dat een
afspeelbare video in
een afbeelding zich niet
op een vel papier laat
afdrukken. In het sub-
menu Videolagen van
het menu Laag vind je
verschillende opdrach-
ten voor het invoegen
van video's, het ver-
vangen van filmpjes en
het invoegen, kopiëren
en verwijderen van
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Figuur 17.6: ln het deelvenster Animatie vind je veel

opdrachten voor het bewerken van video's
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afzonderlijke frames. Maar het deelvenster Animatie (tijdlijn) vormt toch
duidelijk het hart van videobewerkingen in Photoshop CS4 Extended (zie
figuur 17.6).

Benut bij het bewerken van video's van de verbeterde kloonmogelijkhe-
den van Photoshop. Selecteer een frame waaruit je wilt klonen, klik met
ingedrukte Option-/Alt-toets op het element dat je wilt klonen, ga naar
het frame waarin je wilt klonen en klik en sleep om te klonen. Herhaal dit
voor elk volgend frame. Open het deelvenster Bron klonen en schakel de
optie Bedekking tonen voor een overzicht van wat en waar je aan het klo-
nen bent. Het bronframe verschijnt als een soort laag over het doelframe
(zie figuur 17.7).

Figuur 17.7: Bij hetvan frame naarframe klonen komt de optie Bedekking tonen goed van pas

Selecteer de optie Omzetten in tijdlijn in het menu van het deelvenster
Animatie als het menu Laag o Videolagen niet beschikbaar is. Met de
knop rechts onder in het deelvenster Animatie kun je ook wisselen tus-
sen de tabbladen Animatie (frames) en Animatie (tijdlijn). Besef dat met
het omzetten van het deelvenster ook alle actieve videoclips worden
omgezet. Bij het omzetten van een videoclip naar een op frames geba-
seerde animatie worden niet alle frames gebruikt, maar alleen de basis-
frames. Kies Bestand o lmporteren ö Videoframes naar lagen als je een
op frames gebaseerde animatie wilt genereren die wel gebruik maakt van
alle frames (zie figuur 17.8).
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Figuur 17.8: lmporteervideo's als op frames gebaseerde animaties
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Pixels meten, tellen en analqseren
De bijzonder krachtige meetmogelijkheden in Photoshop CS4 Extended
zijn speciaal ontwikkeld voor onderzoekers en wetenschappers. Vrijwel
alles is te meten en alles wat je in technische tekeningen tegenkomt of
ziet door een microscoop of telescoop kun je tellen.

Lengte, gebied en nog meer meten
Zodra je weet wat de exacte afmetingen zijn van één element in je afbeel-
ding, kun je over alle andere objecten in die afbeelding vrijwel alles wat
je weten wilt te weten komen. Het geheim hierbij is het plaatsen van
schaalmarkering (zie figuur 17.9).
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Figuur 17.9: Sleep een bekende afstand en plaats schaalmarkering

In dit voorbeeld weten we dat het bot van de patiënt een breedte heeft
van 6,25 centimeter. In de optiebalk zie je dat het gereedschap Liniaal
(in de gereedschapset bij het gereedschap Pipet) met ingedrukte Shift-
toets is gesleept over 138 pixels. We stellen de schaal dus in op 138 = 6,25
centimeter. Isoleer nu met een selectiegereedschap of het gereedschap
Liniaal een willekeurig gedeelte van de afbeelding. Klik in het deelven-
ster Metingslogbestand op de knop Metingen opnemen (net als elk ander
deelvenster open je dit deelvenster via het menu Venster). Zo ontdek je
meer over dit ene object dan je ooit had willen weten.

Het deelvenster Metingslogbestand noteert niet alleen verschillende
afmetingen, maar geeft ook informatie over de kleur of grijswaarden in
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Figuur l7.t 0: Het deelvenster Meti ngslogbestand bevat zo veel i nformatie dat we het maa r in twee

delen hebben afgedrukt

de afbeelding (zie figuur 17.10). Kies Analyse 0 Schaalmarkering om de
meetschaal als een bewerkbare laaggroep in je afbeelding te plaatsen.

Selecteer na het uitvoeren en opnemen van alle benodigde metingen alle
regels (of enkele) in het deelvenster Metingslogbestand. Klik vervolgens
op de derde knop rechts boven in het deelvenster om de gegevens te
exporteren om in een spreadsheetprogramma te gebruiken.
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Figuur17.11: Gebruik Perspectiefpuntvoor berekeningen in perspectief
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In Photoshop CS4 Extended kun via Perspectiefpunt in perspectief
meten. Stel dat je om een of andere reden wilt berekenen hoeveel behang
je moet bestellen voor de kamer die je ziet in figuur 17.11. Je weet de
hoogte van het raam en aan de hand daarvan kan Photoshop de hoogte
en lengte van elke muur berekenen.

Uogels of misschíen Uogelgrie¡t tellen
In de gereedschapset vind je bij de gereedschappen Liniaal en Pipet het
gereedschap Tellen. Zoom in en klik eenvoudigweg op alles wat je wilt
tellen, zoals vogels in de lucht of bacteriën op een glazen plaatje. Alles
wat je aanklikt, krijgt een getal. De telling verschijnt op de optiebalk en in
de afbeelding. Klik op de knop Metingen opnemen van het Metingslogbe-
stand als je de telling wilt opnemen (zie figuur 17.12).

Nieuw in Photoshop CS4 zijn telgroepen. Daarmee kun meerdere tel-
lingen opnemen en verwerken. Rechts van het menu Telgroepen op de
optiebalk (zie figuur 17.12) vind je de knoppen voor het tonen/verbergen
van de geselecteerde telgroep, het starten van een nieuwe telgroep en
het verwijderen van de huidige telgroep. Klik op het kleurvakje op de
optiebalk om een nieuwe kleur te kiezen voor de telgroep. Voor elke tel-
groep kun je het formaat van de markering en de labelgrootte aanpassen.

=-"ö

"#\(r) (ls het niet fantastisch hoe dat bommetje de aandacht trekt?) Pas voor-
dat je met het telgereedschap in de afbeelding begint te klikken eerst
de grootte van de markering en het label aan. Zou je ze na het plaatsen
van markeringen aanpassen, dan zouden ze kunnen verschuiven in het
afbeeldingsvenster en je zorgvuldige plaatsing om zeep helpen.
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ILATLAB, DlC0lJt en andere afkortîngen
negeren

Omdat Photoshop CS4 Extended al deze interessante mogelijkheden
biedt aan wetenschappers, onderzoekers en technici, is het niet meer
dan logisch dat het programma raad weet met de bestandsformaten
waarmee zij werken. Ook is het handig als Photoshop kan samenwerken
met de gespecialiseerde software die ze gebruiken. Kom je in Photoshop
CS4 Extended de term MATLAB tegen, dan heb je te maken met een soft-
wareomgeving. Deze programmeertaal versnelt berekeningen en helpt
bij de coördinatie van verschillende technische programma's. Eigenlijk
hoef je niet meer te weten, tenzij je bijvoorbeeld in een onderzoekslabo-
ratorium te maken hebt met MATLAB. Kijk eens bij www.mathworks.com
als je nieuwsgierig bent geworden.

Een andere afkorting in Photoshop CS4 Extended is misschien wel inte-
ressant: DICOM (Digital Imaging and COmmunication in Medicine). Als
je van je arts, ziekenhuis of laboratorium een cd-rom mee naar huis
krijgt met de resultaten van je CAT-scan, MRI, echo of röntgen, kun je
die bestanden openen en bekijken in Photoshop. Open de bestanden
niet rechtstreeks vanaf de cd-rom of dvd in Photoshop, maar kopieer
ze eerst naar je harde schijf. Kies Bestand Õ Openen en selecteer in het
dialoogvenster Openen de frames waar het je om gaat en klik op Openen.
Selecteer in het volgende dialoogvenster (zie figuur 17.13) de frames, kies
een optie voor het importeren van de frames en open ze. Je kunt ook
de Photoshop-opdracht Bestand ö Plaatsen gebruiken om een DICOM-
afbeelding toe te voegen aan een bestaande afbeelding.
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: ê€n aûgst, er komen niet nog eens tien hoofd-
stukken, dit is het deelvan de tientallen.

In hoofdstuk 18 maak je kennis met mijn tien
favoriete trucs en technieken voor Photoshop.
In hoofdstuk l9 vind je een lijst met tien van de
honderden redenen waarom je werkzaamheden
in Photoshop zoveel efficiënter worden met een
Wacom Cintiq-scherm of een Intuos-tablet. En ze
helpen je ook nog eens nare aandoeningen door
overmatig computergebruik te voorkomen

In hoofdstuk 20 geef ik je tien redenen om digitale
opnamen te maken. Gebruik je al een digitale
camera, lees dit hoofdstuk dan vanwege de tips
die erin staan. En leen het daarna uit aan een ana-
loge collega.
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18

Miin t¡en favoriete tips
en trucs

ln dit hoofdstuk:
Met artistieke en creatieve technieken spelen

Enkele nuttige trucs ontdekken

Ik heb letterlijk duizenden Photoshop-tips en -trucs die ik met je zou
willen delen, maar er is hier slechts ruimte voor tien. Eigenlijk zou je

alles wat niet met de standaardwaarden en standaardinstellingen van
Photoshop te maken heeft al als een tip of truc moeten beschouwen. Hoe
dan ook, waarschijnlijk ben je meer in creatieve en productieve tips geïn-
teresseerd dan in iets als 'Sla kopieën van je aangepaste penselen, stijlen
en andere elementen ergens anders op dan in de Photoshop-map, zodat
je ze niet kwijtraakt als je het programma opnieuw moet installeren.'
Oeps! Ik heb geloof ik stiekem een extra tip gegeven.

In dit hoofdstuk vertel ik je wat mijn tien favoriete creatieve en nuttige
tips zijn. Sommige van deze trucs heb ik ontwikkeld toen ik leiding gaf
aan de helpdesk van de National Association of Photoshop Professionals
(NAPP) en andere hebben zich in de loop der jaren steeds
weer bewezen.

Artistieke en creatieue
effecten toeØeqen

Uiteraard lees je liever'Vul een laag met bruin,
gebruik het filter Ruis (Gaussiaans, Monochro-
matisch) en pas dan het filter Bewegingson-
scherpte toe voor het effect van een houtnerf'
dan 'Als je een gedeactiveerd filter op een CMYK-
afbeelding wilt toepassen, pas het dan eerst toe
op één kanaal en vervolgens met Command+F/
Ctrl+F op de overige drie afzonderlijk.'Nee, beschouw
dit niet als een tip of trucje, volgens de titel mag ik er niet
meer dan tien geven! Hier zijn wat van mijn favoriete en nuttige crea-
tieve tips.

-\,
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Huid perfect glad maken
Bij glamourfoto's - je weet wel, foto's van Mooie Mensen die er absoluut
perfect uitzien - is de structuur van de huid een van de dingen die je níét
ziet. Geen rimpels. Geen plooitjes. Geen poriën? Inderdaad, de huid ziet
er perfect glad uit, net zoals in figuur 18.1.

Copyright 2003 Photosp¡n, Photospin- albeeld¡ng íll 50039

Figuur 18.1: Maak huid glad en egaal met het gereedschap Retoucheerpenseel en een effen bron

Je bereikt dit effect zonder vervanging op de volgende manier:

l. Open een kopie van de foto.
c 0P!qY'ì\

@
Werk altijd met een kopie als je een techniek toepast waarbij je per-
manente wijzigingen aanbrengt in de pixels van je afbeelding. Zo
blijft de oorspronkelijke afbeelding behouden en ben je niet alleen
beschermd tegen fouten die jij (of Photoshop) misschien maakt,
maar kun je in de toekomst ook nog andere technieken toepassen
op het origineel. Telt dit als een tip?

2. Klik op de knop Nieuwe laag toevoegen in het deelvenster Lagen.

3. Maak een selectie.

De selectie mag niet binnen het gezicht vallen en moet ten minste zo
groot zijn als de helft van de hoogte en de breedte van het gezicht.

4. Vul de selectie met kleur en hef de selectie op.

Gebruik hiervoor de voorgrondkleur door op de Delete-toets te
drukken terwijl je de Option-toets ingedrukt houdt (Mac) of de toets
Backspace in te drukken terwijl je de Alt-toets ingedrukt houdt
(Windows). Het maakt niet uit welke kleur de voorgrondkleur is.
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Selecteer het gereedschap Retoucheerpenseel en bepaal het
bronpunt.

Zorg d,at op de optiebalk bij Monster de optie Alle lagen is geselec-
teerd en dat de optie Uitgelijnd is uitgeschakeld. Klik in het midden
van de gevulde selectie terwijl je de toets Option/Alt ingedrukt
houdt.

6. Teken over de huid

Activeer de laag met de oorspronkelijke afbeelding door in het
deelvenster Lagen op de onderste laag te klikken. Klik en sleep met
het gereedschap Retoucheerpenseel om de huid glad te maken. Het
gereedschap Retoucheerpenseel vervangt de structuur van de huid
(met poriën en dergelijke) door de structuur van het brongebied
(glad). Maak korte bewegingen die de contouren van het gezicht
volgen. Zorg dal je niet over wenkbrauwen, neusgaten, lippen en
andere belangrijke details tekent.

Uan een foto naar een schilderij
Photoshop biedt tientallen manieren om een schilderachtig effect te
bereiken. In figuur 18.2 zieje een van mijn favoriete technieken.

l. Open een kopie van de foto als slim object.

Kies Bestand 0 Openen als slim object of bij een al geopende foto
Laag ö Slimme objecten ö Omzetten in slim object. Als je met
slimme filters werkt, kun je het filter op een later moment altijd weer
openen en de instellingen aanpassen.

tlñdeloo!Ukzichr.dl 10ß

Figuur 18.2: Vervaag schaduwen, verscherp hooglichten en voeg structuurtoe voor een schilder-
achtig effect
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2. Selecteer de schaduwen en vervaging.

Open het deelvenster Kanalen en klik met ingedrukte Command-/
Ctrl-toets in het bovenste RGB-kanaal om alle hooglichten te selec-
teren. Keer de selectie om met de sneltoets Command+Shift+l/
Ctrl+Shift+1, waardoor de schaduwen in plaats van hooglichten wor-
den geselecteerd. Vervaag de details in de donkere delen een beetje
door een beetje gaussiaans vervagen toe te passen (een of twee
pixels). Vergeet overigens niet dat je met de sneltoets Command+H/
Ctrl+H het selectiekader verbergt - en dat is opnieuw géén tip!

3. Selecteer en verscherp de hooglichten.

Klik met ingedrukte Command-/Ctrl-toets in het bovenste RGB-
kanaal om de hooglichten opnieuw te selecteren. Pas het filter Ver-
scherpen o Slim verscherpen toe met een standaardhoeveelheid
van 200 procent en de standaardstraal van 2 pixels. Pas deze waar-
den vervolgens aan de inhoud van de foto en je eigen kunstzinnige
inzicht aan.

4. Voeg een canvasstructuur toe.

Hef de selectie niet op, zodat de structuur iets nadrukkelijker wordt
toegepast op de hooglichten dan op de schaduwen. Voeg een lichte
canvasstructuur toe via het filter Structuur o Structuurmaker zodat
een geschilderd effect ontstaat.

Een schets maken ttan een foto
Het simuleren van een schilderij in Photoshop is natuurlijk leuk, maar
soms heb je behoefte aan een tekening of schets. Hoewel Photoshop ver-
schillende filters biedt die aardige potloodschetsen maken, is geen daar-
van werkelijk goed in het tekenen van omtrekken. Hier is een eenvoudige
manier om van een foto een tekening te maken (zie figuur 18.3):

1. Open een kopie van de foto en maak een slim object.

Ook nu weer: open je foto als slim object of converteer hem met de
opdracht Laag ô Slimme objecten o Omzetten in slim object. Als je
met slimme filters werkt, kun je als het nodig is het filter op een later
moment weer openen en de instellingen aanpassen.

2. Pas het filter Slim vervagen toe.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Kwaliteit de instelling Hoog en de
modus Normaal. Kies instellingen die alle kleine details in je foto
verwijderen, zoals poriën en losse haren of blaadjes of grasspriet-
jes. Zorg dat randen en belangrijke details behouden blijven, zoals
ogen, neuzen, golfballen en bomen.
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Figuur 18.3: Maak een tekening van een foto met het veelzijdige filter Slim vervagen

3. Definieer de randen met Slim vervagen.

Open opnieuw het dialoogvenster Slim vervagen en selecteer in de
vervolgkeuzelijst Modus de optie Alleen rand. Pas de schuifrege-
laars aan tot ongeveer de hoeveelheid detail zichtbaar is die je in
het eindresultaat wilt zien en klik op OK.

4. Keer de kleuren om

Voeg een laag Omkeren toe via het menu van de knop Nieuwe opvul-
laag of aanpassinglaag maken onderin het deelvenster Lagen of kies
Lagen ô Nieuwe aanpassingslaag Þ Omkeren. Hoewel het altijd ver-
standig is om in plaats van aanpassingsopdrachten aanpassingsla-
gen te gebruiken, kunnen sommige aanpassingsopdrachten eenvou-
digweg niet in combinatie met slimme objecten worden gebruikt.

5. Vervaag de lijnen

Klik in het deelvenster Lagen weer op de laag Slim object om die
laag te activeren en maak de randen van de lijnen zachter met het
filter Gaussiaans vervagen met een of twee pixels.

6. Pas in een aanpassingslaag Niveaus de dikte van de lijnen aan.

Sleep in het dialoogvenster Niveaus de middelste schuifregelaar
naar links en rechts totdat je tevreden bent met hoe de afbeelding
eruit ziet. Verfijn de schets daarna eventueel met het filter Verscher-
pen ö Onscherp masker.
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SneeuØ of regen maken
Met deze veelzijdig inzetbare techniek maak je vallende sneeuw of regen,
zoals je ziet in figuur 18.4.

Figuur 18.4: Maak sneeuw of regen met de filters Ruis en Kristal

l. Klik op de knop Nieuwe laag toevoegen onder in het deelvenster
Lagen om een nieuwe laag toe te voegen.

2 Blijf in het deelvenster Lagen en wijzig de overvloeimodus van Nor-
maal in Bleken.

Je hoeft nu niet per se met een kopie van de foto te werken, aange-
zien je op een aparte laag werkt die je altijd weer kunt verwijderen.
Het is dus een vrij onschadelijke laag. Neemt niet weg dat het in het
algemeen verstandig is in een kopie te werken. Voor het geval dat.

3. Kies Bewerken ô Vullen en vul de laag met zwart. Omdat je in de
overvloeimodus Bleken wacht, zie je de zwarte vulling niet.

4. Voeg ruis aan de laag toe

Breng wat variatie in de laag aan door Filter ô Ruis o Ruis te kiezen.
Gebruik 20 procent bij de optie Hoeveel, kies bij de optie Distributie
voor Gaussiaans en schakel de optie Monochromatisch in.

5. Vergroot de ruis met het filter Kristal.

Maak grotere brokken van de kleine ruis met het filter Pixel o Kris-
tal. Stel bij Celgrootte een waarde in van 3 voor fijne sneeuw of
regen en zeven tot tien voor grotere vlokken. Om het formaat te ver-
groten kun je ook nog wat gaussiaans vervagen toepassen.
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6. Verscherp de randen.

Geef met het filter Onscherp masker de sneeuwvlokken duidelijke
randen. Vul bij Hoeveel de waarde 100 in, kies een straal van twee
pixels en stel de drempel op nul niveaus. Stel bij het maken van
regen de hoeveelheid in op 40 procent.

7. Pas een niveau-aanpassing toe.

Sleep de middelste schuifregelaar in het dialoogvenster tot onge-
veer halverwege naar links en sleep vervolgens de linker schuifre-
gelaar langzaam naar rechts tot je de gewenste hoeveelheid regen
of sneeuw ziet. Pas daarna eventueel nog het filter Bewegingson-
scherpte toe op de vallende sneeuw of de regen. En je kunt natuur-
lijk nog een laagmasker toevoegen om de zichtbaarheid te regelen.

TeÍcst met qlaseffect
Deze techniek is perfect geschikt om een grote auteursrechteninfor-
matie dwars over je afbeelding te plaatsen, waar de afbeelding gewoon
doorheen schijnt. Deze techniek is zo eenvoudig dat er geen stap-voor-
stapuitleg voor nodig is. Typ eenvoudigweg de tekst en voeg de laagstijl
Schuine kant en effect toe, eventueel aangevuld met Schaduw binnen en
een zwarte Rand van één pixel. Verlaag vervolgens bovenin het deelven-
ster Lagen de waarde bij Vul (niet de waarde bij Dekking) naar nul. De
pixels op de laag worden transparant terwijl de laagstijl zichtbaar blijft.

Nuttige truc¡es die het leØn
aanqenamer maken

De volgende vijf technieken maken je Ieven aangenamer en laten je werk
er pittiger en professioneler uitzien.

Snel de kleuren uan producten utijzigen
Met de opdracht Kleur
vervangen (Af beeldingen
0 Aanpassingen) breng je
door het wijzigen van de
kleur snel en eenvoudig vari-
atie in een enkel beeld. De
mogelijkheid verschillende
kleuren aan een enkele foto
toe te wijzen, maakt deze
techniek vooral interessant
voor productieomgevingen
(zie figuur 18.5).

C opy ti ght I 998 P hoto S pi n, Ph oto Sp i n - af b e el d in g * 0070 0 0 4

tiguur 18.5: Verander snel van kleur met de opdracht
Kleur vervangen
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Kies de opdracht Kleur vervangen en sleep het gereedschap Pipet met
ingedrukte Shift-toets door de kleur die je wilt veranderen. Schaaf de
selectie bij met de schuifregelaar Tolerantie en wijzig daarna de kleur
met de schuifregelaars Kleurtoon, Verzadiging en Lichtsterkte.

Maak voor je de opdracht Kleur vervangen kiest een losse selectie rond
het deel dat je wilt wijzigen als de te wijzigen kleur vaker in de foto voor-
komt, bijvoorbeeld in een rode bloes en rode lippenstift.

Een effen u,itte achterqrnnd tlerutijderen
Bij stockfoto's is het onderwerp vaak voor een effen witte achtergrond
gefotografeerd. Ook clipart heeft vaak een witte achtergrond. De meeste
van deze afbeeldingen hebben paden of alfakanalen waarmee je het
onderwerp van de achtergrond kunt weghalen om in een andere foto
te plaatsen. En als er geen pad of kanaal is? Open dan beide foto's in
Photoshop en sleep de laag Achtergrond van de stockfoto van het deel-
venster Lagen in het venster van de doelafbeelding.Zorg dat in het deel-
venster Lagen de bovenste laag actief is en open het deelvenster Opties
voor overvloeien van het dialoogvenster Laagstijl. Sleep onderaan in het
onderdeel Overvloeien als de schuifregelaar rechtsboven naar links tot
de witte achtergrond van de bovenste laag volledig is verdwenen (zie
figuur 18.6).

ooo

Beide l0t0's c\pyright 1998 PhotoSp¡n, PhotoSpin -afbeelding í001 0032 | achtergrcnd ) en albeeld¡ng #0120013 (vootgrond )

Figuur 18.6: Verberg een witte achtergrond met de schuifregelaars bij 0vervloeien als

Snelle en eenuoudige randeffecten
Wil je dat je foto's opvallen? Probeer dan dit:

Klik op de knop Nieuwe laag in het deelvenster Lagen om een
nieuwe laag toe te voegen aan je afbeelding.

Werk op een nieuwe laag om te voorkomen dat je definitieve wijzi-
gingen in je foto aanbrengt. Het is dan ook geen probleem als je later
nog van gedachten zou veranderen over de rand.
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2. Selecteer een kader rond de foto.

Kies Selecteren o Alles en kies vervolgens Selecteren o Bewerken o
Kader. Voer een waarde in die tweemaal zo groot is als de breedte
die je voor het randeffect in gedachten hebt.

3. Vul de selectie met zwart, grijs of wit.

r Zwart: maakt je afbeelding helderder en voller.

. Grijs: minimaliseertwaargenomenkleurverschuivingen.

¡ Wit: dempt de afbeelding wat, maar laat hem op zichzelf staan.

Je kunt ook een van de kleuren uit de foto gebruiken of een tegen-
overgestelde kleur.

4. Pas filters toe op de laag.

Open de filtergalerie en maak een interessant randeffect door een
of meer filters op het kader toe te passen, bijvoorbeeld zoals die in
figuur 18.7. Vergeet niet om voor het toepassen van de filters deze
laag eerst om te zetten naar een slim object, zodat je later de instel-
Iingen nog kunt wijzigen.

Figuur 18.7: Gebruik filters voor interessante randeffecten rond ie afbeeldingen

Dit geldt níet als extra tip in dit hoofdstuk: vergeet niet dat je eenvoudig
het kader van een foto dupliceert voor een andere door de eerste foto te
openen, een andere afbeelding van hetzelfde formaat te openen en dan
van het deelvenster Lagen de laag met het kader van de eerste foto naar
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de kaderlaag in het deelvenster Lagen van de tweede foto te slepen. Wis-
sellijsten!

Stîppellijnen en onderbroken lîjnen maLen
Er zijn maar enkele wijzigingen in het deelvenster Penselen nodig om op
eenvoudige wijze stippellijnen en gestreepte lijnen te tekenen. Scheid
de afzonderlijke stippen die een lijn vormen door in het paneel Vorm
penseeluiteinde de optie Spreiding in te stellen op meer dan 100 procent.
Schakel over naar het paneel Vormdynamiek en selecteer in de vervolg-
keuzelijst Hoek - jitter de optie Richting. Maak nu voor het beste resultaat
een selectie en kies Bewerken ô Omlijnen om je gestippelde of gestreepte
rand rond het selectiekader te plaatsen.

llleerdere documenten geli¡ ktijdig afdrukken
Je hebt een heel hoop afbeeldingen die je wilt afdrukken, maar je hebt
ook nog talloze andere dingen te doen. Dus het laatste wat je wilt is naast
je computer zitten en een afbeelding openen, afdrukken, sluiten, de vol-
gende afbeelding openen, afdrukken, sluiten en zo de middag doorbren-
gen. Ga daarom naar de werkruimte Uitvoer in Bridge en maak een PDF-
document met meerdere pagina's (zie hoofdstuk 16). Vervolgens druk
je eenvoudig vanuit Acrobat of Adobe Reader alle pagina's en dus alle
afbeeldingen af en hoef je niet de hele middag als een babysitter naast je
computer te zitten!
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Tien redenen om van ie

Wacom-tablet te houden

ln dit hoofdstuh:
Redenen voor het gebruik van een tablet

Je tablet instellen voor effrciënt gebruik in Photoshop

Natuurlijker beulegen

f7lrrn rwerken met een Wacom-tablet verplaats je de muisaanwijzer
llf ii"tmet een muis, trackpad of trackball, maar-met een speciale pen
die je vasthoudt als een pen of penseel. Het gebruik van zo'n pen heeft
verschillende voordelen, waarvan ik er in het eerste deel van dit hoofd-
stuk vijf zal noemen. ln de tweede helft van dit hoofdstuk geef ik je vijf
redenen waarom je van je Wacom-tablet zult houden als het gaat om het
maximaliseren van je efficiëntie.

Of je nu af en toe een handtekening zet of een geoefende kunstenaar
bent, het gebruik van een pen is een veel natuurlijkere bewe-
ging dan het verplaatsen van een muis over je tafel.

Gezond en r/eîlig
Door het gebruik van een tablet in plaats van
een muis voorkom je rsi-gerelateerde klachten.
Ook voor degenen met reumatische klachten
is het werken met een tablet veel prettiger.

ArtistieÍce controle
Met maar liefst 1024 niveaus van drukgevoeligheid is
een 'klik' of een 'sleep' met een tekentablet veel flexibeler
dan werken met een muis. Open het deelvenster Penselen in Pho-
toshop en kijk bij de acht verschillende mogelijkheden die Pendruk, Hoek
van pen of (bij de Wacom Airbrush) Stylus Wheel bieden (zie figuur 19.l).
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Ook interessant zijn de gereedschappen die rechtstreeks worden gere-
geld met pendruk, zoals het gereedschap Snelle selectie waarbij je de
penseeldikte aanpast door druk uit te oefenen op de pen.

Figuut 19.1: Spreiding, Kleurdynamiek en Andere dynamiek hebben ook opties die door de pen

worden geregeld

I,leer comfort

Programtneerbare ErpressKe4s en Touch
Strips

Leun ontspannen achterover of zit rechtop. Als je werkt met je vingers
op een toetsenbord met je hand over een muis, zit je vaak urenlang in
dezelfde houding. Zodra het lange snoer van een Wacom-tablet in de
USB-poort is ingeplugd, kun je probleemloos van houding veranderen.
Ga dichter bij het beeldscherm zitten of juist verderaf, of hang onderuit
zoals dat op school nooit mocht. Ondertussen worden de gegevens pro-
bleemloos doorgespeeld aan je computer. Wat dacht je trouwens van een
draadloos Bluetooth-model? Het maakt niet uit of je het tablet op schoot
legt of op tafel zet, kies een comfortabele en handige houding.

Wat dacht je van handige regelaars op het tablet waarmee je besturings-
toetsen, sneltoetsen en zelfs de penseelgrootte en gereedschapsselectie
vervangt? Geen enkele reden meer om naar je tafel te buigen om een
of twee toetsen in te drukken. Programmeer eenvoudigweg de meest
gebruikte toetsen op het tablet.
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Het optimale tablet
De betaalbare Bamboo en Bamboo Fun bestaan in twee formaten (met
zo'n l0 x 15 centimeter en zo'n 13,5 x 21,5 centimeter voor het werkge-
bied) en hebben 512 niveaus van drukgevoeligheid. De iets duurdere,
maar nog steeds betaalbare en erg comfortabele draadloze Graphire
heeft een formaat van ongeveer 15x20 centimeter en 512 niveaus van
drukgevoeligheid. De professionele serie Intuos bestaat uit zes verschil-
lende formaten, van l0 x 15 tot een indrukwekkende 30 x 48 centimeter.
Speciaal voor breedbeeldschermen en systemen met twee monitoren
zijn de tabletten van 30 x 48 centimeter en 15 x 28 centimeter ontworpen.
Waarschijnlijk wil je een groter tablet als je een kunstzinnige achter-
grond hebt. Ben je geen traditioneel geschoold kunstenaar, dan vind je
een kleiner tablet waar je kleinere bewegingen maakt waarschijnlijk pret-
tiger. Vergeet niet dat je tijdens het bewerken altijd kunt inzoomen op
een bepaald gebied van je afbeelding, ongeacht het formaat tablet waar
je mee werkt. En vergeet ook niet dat je waarschijnlijk ook nog een klei-
ner formaat wilt dat probleemloos in de tas van je laptopcomputer past.

De knop op de lren
Om te dubbelklikken of om'met de rechtermuisknop'te klikken, vind
je op de meeste Wacom-pennen een schakelaar. Druk simpelweg op de
bovenste knop als je wilt dubbelklikken. Het is dus niet nodig de pen
tweemaal op het tablet te drukken; je zou dan hooguit stippen zetten als
het gereedschap Penseel is geselecteerd. Het is mogelijk andere functies
aan de schakelaar toe te wijzen.
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Figuur 19.2: Bedenk welke toetsen en toetsencombinaties je aan de handige ExpressKeys wilt

toewijzen
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Uoorkeuren instellen
Download en installeer het laatste Wacom-stuurprogramma voor je
tablet en open het eigenschappenvenster om je tablet aan te passen.
(Voor Mac kies je Systeemvoorkeuren o Wacom Tablet. In Windows kies
je Start ô Alle programma's Þ Wacom Tablet o Wacom Tablet Eigen-
schappen) In het eigenschappenvenster (zie figuur 19.2) wijs je functies
of toetsencombinaties toe aan de elk van de ExpressKeys en Touch
Strips en programmeer je de verschillende pennen en muizen.

Uergeet de accessoîres niet
Om je tablet optimaal te kunnen gebruiken, kun je bij Wacom terecht
voor pennen, verschillende soorten muizen (waaronder een model met
vijf knoppen) en zelfs een airbrush. Kies het invoerapparaat dat het
beste bij je past of wissel per klus naar het soort dat het meest geschikt
is voor die taak.

Cintîç tloor de ultieme controle
De beste tekentabletten zijn natuurlijk de tekentabletten van Cintiq.
Dankzij het in het tekentablet geïntegreerde beeldscherm teken je direct
in de afbeelding. Wacom biedt drie formaten Cintiq-tabletten, variërend
van 12 tot 21 inch. En hoewel 1000 tot iets meer dan 2000 euro veel
geld lijkt voor een tekentablet, is het niet zo veel als je bedenkt wat je
bespaart omdat je geen beeldscherm hoeft te kopen. Gebruik de geïnte-
greerde standaard en zet de Cintiq op je bureau (zie figuur lg.3) of geniet
van de voordelen van de
lange kabel en werk met het
scherm op schoot. Hoe je
hem ook gebruikt, vanaf nu
heb je nauwkeurigheid en
productiviteit perfect in de
hand - letterlijk!

-"ö Heb je geen ervaring met
pen en tekentablet, dan is
een Cintiq-apparaat mis-
schien even wennen. Maar
heb je eenmaal gewerkt
met de iets goedkopere
tekentabletten (lntuos,
Graphire of de Bamboo op
instapniveau), dan heb je de
smaak voor een Cintiq zo te
pakken!

Figuur 19.3: Gebruik eens een Cintiq in plaats van een

normaal beeldscherm
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Tien redenen om een

digitale camera te hebben

ln dît hoofdstuk
Vijf professionele redenen om over te stappen op digitaal

Vier persoonlijke redenen om over te stappen op digitaal

Eén goed-voor-de-toekomst-van-de-aarde-reden om over te stappen op digitaal

Ll"ais niet eenvoudig om slechts tien redenen te noemen om een
I I ¿igitul" camera te hebben en te gebruiken. In een poging het ieder-
een naar de zin te maken, heb ik rekening gehouden met fotograferen op
het werk, thuis en op reis. .. De lijst is eindeloos, maar gaat hier niet ver-
der dan tien. Daarna mag je je fantasie de vrije loop laten.

Al een tijdje geleden is het verschil in mogelijkheden tussen 3Smm-film
en geavanceerde digitale camera's verdwenen. Tegenwoordig is de tech-
nologie die digitale camera's vergelijkbaar maakt met 3Smm redelijk
betaalbaar. Toegegeven, alleen de duurste digitale camera's kunnen
enigszins concurreren met midden- of grootformaatfilm. Hier volgen
enkele overtuigende argumenten om de sprong naar digitaal te maken,
mocht je dat nog niet gedaan hebben. Lees de lijst ook als
je al wel digitaal in gedachten, toestel en lens bent; mis-
schien vind je wat argumenten voor toekomstige dis-
cussies met traditionalisten.
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Digitaal fotograferen (oor je uterk
Digitaal biedt in het veld, in de studio, thuis en onderweg veel voordelen
boven film.

tz Geen ontwikkeltijd en ontwikkelkosten. Je hoeft niet te wachten
: I met het bewerken van je foto's. Je laadt ze eenvoudig naar je compu-

ter en opent ze dan in Photoshop. De wachttijden voor verwerken,
' afdrukken en scannen zijn voorbij, net als de vervelende rekeningen

voor het ontwikkelen.

t/ Directe feedback. Bekijk foto's direct nadat je ze hebt geschoten
op het lcd-scherm van je camera. Slechte foto's kun je dan direct
wissen zonder dat iemand anders zetezien krijgt. En je maakt dan
natuurlijk gelijk opslagruimte vrij. En vergeet de voorvertoningen
niet die veel camera's bieden, zodat je beslissingen kunt nemen nog
voordat je een opname maakt.

t/ Nlaak bibliotheken met structuren en patronen. Maak digitale
opnamen van wolken, boomschors, gras, textiel, cement en stenen
en alles wat je maar kunt verzinnen om in Photoshop bibliotheken
met structuur mee te maken. Bewerk je afbeeldingen met de Over-
vloeimodus en het filter Structuur ô Structuurmaker en maak fraaie
achtergronden en artistieke effecten, zoals de interessant uitziende
achtergrond van figuur 20.1.

Figuur 20,í: Het filter Structuur brengt met .psd-bestanden in grilswaarden struc-
tuur in afbeeldingen

Z Afstandsbediening. Bekijk, als dat mogelijk is, het shot op het
beeldscherm van je computer en pas ze aanvoordat je de foto
daadwerkelijk schiet. Het beeldscherm is meestal een stuk groter en
nauwkeuriger dan het lcd-scherm van je camera.
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/ Meerdere belichtingstijden voor één opname. Gebruik verschil-

lende belichtingstijden en combineer de opnamen in Photoshop met
de opdracht Samenvoegen tot HDR (zie figuur 20.2).ln hoofdstuk l0
lees je meer over het maken van opnamen voor de opdracht Samen-
voegen tot HDR.

Figuur 20.2: Combineer meerdere belichtingen voor een groter kleurbereik

Digitaal fotograferen tloor iezelf
Ook op persoonlijk vlak komt een digitale camera goed van pas.

/ Reisgemak. Met een digitale camera hoef je niet langer bang te zijn
dat röntgenapparatuur je film wist en je hoeft je geen zorgen meer te
maken over het bewaren van filmpjes. En daarnaast is het natuurlijk
veel eenvoudiger een stuk of zes Flash-kaarten mee te nemen dan
tientallen fl lmrolletjes !

l/ Inventaris. Doe het. Echt. Doe het. Loop door je huis en maak foto's
van alle belangrijke zaken. Vergeet de sieraden niet! Gebruik ook
de datum- en tijdmarkering als je camera die heeft' Je hoeft deze
opnamen niet eens af te drukken. Bewaar de Flash-kaart of welk
opslagmedium je camera ook gebruikt eenvoudigweg in een kluis bij
de bank. Of stuur hem naar je advocaat. Of stop hem in een envelop
en leg het op kantoor. Bewaar de bestanden in elk geval op een vei-
lige plek. Dan heb je bewijsmateriaal voor het geval Moeder Natuur
(of de menselijke natuur) zorgt dat je een claim moet indienen bij je

verzekeringsmaatschappij.
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tz Famitiebijeenkomsten. Zeg, ben jij niet de photoshop-expert? Dan
ben jij de aangewezen persoon om deze groepsfoto te maken. In de
vorige paragraaf lees je over directe feedback.

tz Verken je artistieke grenzen. Digitaal fotograferen kost niets. Maak
een foto uit een ongebruikelijke hoek. Speel wat met sluitertijden
en belichting. Vermaak je, speel en experimenteer. En ontdek wat er
wérkelijk in je steekt.

Het is bijna niet voor te stellen hoeveel milieuvriendelijker digitale foto-
grafie is vergeleken met film! Geen giftig afval meer bij de proãuctie van
film. Geen ontwikkelchemicaliën meer die moeten worden verwerkt of
stiekem door de gootsteen worden gegoten. Digitaal is echt een stuk
beter voor onze aarde. Is dat niet een prettige gedachte om dit boek mee
te eindigen?

Ik wens je vrede, Iiefde, gezondheid en geluk!

Digitaal fotograferen tloor de rest (an
de mensheid
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Teken 270,271,273
zwevend deelvenster 45

deelvenstermenu 45, 27 4
details (Camera Raw) 149
Device Central 333
DrcoM 352
digitaalfotograferen 370
digitale afbeelding 11, 24
digitale kleurenmeter 80
digitale ruis 313
direct selecteren 236
DNG 136
doezelaar 160,207
doordrukken 104, 187, 294
drempel 122
duotoon 110

.E.
eenheden

voorkeuren 60
egaliseren 93,128
EPS 39

. F.
fauxstijl 272
filter 201,305,307,363

Filtergalerie 196
Gegradueerde filter l4l
Kristal 360
Ruis reduceren 189
slim filter 201,303
Slimvervagen 190,358

filtergalerie 196,314,363
font 268

beheren 284
formaat wijzigen 28, 31, 32
foto

digitaal 370
importeren 66
samenvoegen 207, 214, 216
zwart-wit 82

fotofilter 120

.G.
Gegradueerde filter 138, l4l
geheugenverbruik 57
geïndexeerde kleur 109
gelokaliseerde kleurcluster 128

gereedschap 276,286
Aangepaste vormen 224, 226
Achtergrondgummetje 290
belichtingsgereedschap 104
Direct selecteren 236
Doordrukken 104, 187, 294
Gummetje 290
Historiepenseel 18
instellen 47

Kleur vervangen 189, 294
Kloonstempel 185, 190,294
Lasso 165,186
Liniaal 196
Magnetische lasso 166
Nattevinger 294
Ovaal selectiekader 163, 164
Patroonstempel 294
Pen 229,232
Penseel 287,289
Potlood 290
Rechthoekig selectiekader 163, 164
Reparatie 185
Retoucheerpenseel 185, 293
Retoucheren 139
Rode ogen verwiideren 184
Selectiekader één kolom 163
Selectiekader één rij 163
snelle selectie 286
Snel retoucheerpenseel 192, 293
Spons 294
standaardinstellingen 276
Tegenhouden 104, 185, 187, 294
tekengereedschap 286
Tovergummetje 291
Toverstaf 167,286
Uitsnijden 139,196
Veelhoeklasso 165
Verscherpen 294
Vervagen 294
voorinstellingen 53
vormgereedschap 222
weergave roteren 289

gereedschapsset 45,46
gesloten pad 229
Gesplitste tinten (Camera Raw) 152
GIF 38
glaseffect 361
glazen tekst 257
Gloed binnen 251
Gloed buiten 250
grijswaarden 109,125

kleurinstellingen 62
Gummetje 290
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.Ho

handeling 324,325
opnemen 325

Handelingen (deelvenster) 324, 325
HDR 214,216,344

Samenvoegen tot HDR 214,216
helderheid/contrast 93, 116

helderheidsruis 190

Histogram (deelvenster) 88, 89, 90, 94, ll4
historiepenseel 18

historiestaat 57
hooglichten 89, 100, 101, 124

hoogte-breedteverhouding 75, 139

HSl/grijswaarden (Camera Raw) 151

huid glad maken 356
huidskleur 130

hulplijn
voorkeuren 60

.1.
importeren 66,68
Info (deelvenster) 114

inspringen 273
installeren 20
insteekmodule

voorkeuren 60
interface

voorkeuren 56

.J.
iitter 299
JPEG 34,36,38, 135, 138

JPEG-compressie 314

JPG zie JPEG

.K.
kanaal 129
kanaalmixer 121

Kanalen (deelvenster) 113, 115, 130

kiezer 47,115
kleurkiezer 115

kleur 108
afstemmen 125

bitmap ll0
CMYK 108, 109

duotoon 110

geïndexeerde kleur 109

griiswaarden 109,125
huidskleur 130

kleuraanpassingen 115

Kleur afstemmen 125

kleurbalans 119

kleurcorrectie ll3
Kleurcorrectie 124
kleurdiepte 108, lll
kleurengamma 108

kleurmodel 108, 111

kleurmodus 108

kleurprofiel 108

kleur toevoegen 293, 295
kleurverloop 296
kleurvervangen 127

kleurzweem 113,120
Lab 110

multikanaal 110

RGB 108,109
ruis 305
Selectievekleur 124

steunkleur 115,293
vectorafbeelding 220
Verloop toewiizen 123

vervangen 127, 189,294, 361

kleurbedekking 253
kleurbeheer 61,78,80
kleurbereik 170

Kleur (deelvenster) 111, 291

kleurdiepte 108, lll
kleurdynamiek 300
kleurenpipet 138
kleurinstelling 6l

afdrukken 62
CMYK 62
grijswaarden 62
RCB 6I

kleurkiezer 291

kleurtintcurve (Camera Raw) 147

kleurtoon/verzadiging 117

kleurverloop 296
dekkingsstop 297
kleurstop 297
stop 297

kleurzweem 92,113,120
Kloonstempel 185, 190,294
knop (Camera Raw) 154

Kristal (filter) 360

. L.
laag 200,205,362

aangepaste laag 259

aanpassingslaag 178, 180, l8l,201
achtergrondla ag 17 7, 202, 27 7

beperken 205
geneste groep 201
groeperen 201

koppelen 200
laageffect 249
laagmasker 177

laagminiatuur 206
laagstiilen 244,245
lagenverbergen 362
oogje 304
opvullaag 180
stapelvolgorde 201
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tekstlaag 265,266,268
transparantie 205,206
verbergen 304,362
videolaag 347
vormlaag 222,223,226
zichtbaarheid 201,205

laageffect 242, 245, 249, 251
gloed 250
Gloed binnen 251
Kleurbedekking 253
Lijn 255
Patroonbedekking 254
Schaduwbinnen 249
Slagschaduw 249
Verloopbedekking 254

laagmasker 177, 781, 227
laagminiatuur 206
laagstijl 201, 242, 245, 247, 251

aangepaste laagstijl 245, 259, 260
opslaan 260
Satijn 253
Schuine kant en reliëf 251

Lab 110
Lagen (deelvenster) 200, 205, 245
Lasso 165,186
lassoselectiegereedschap 165
Lenscorrectie (filter) 310
Lenscorrecties (Camera Raw) 153
lettertype

beheren 284
levendigheid 117

Lijn 255
liniaal

voorkeuren 60
Liniaal 196,349

.M.
Magnetische lasso 166
mapstructuurmaken 7l
masker 174,201

laagmasker 177, 181, 227
snelmasker 176

tekstmasker 267,268
vectormasker 178

maskerselectieopdracht 173
MATLAB 352
menu 44

aanpassen 5l
submenu 44

metasjabloon 333
meten 349
Metingslogbestand (deelvenster) 349
middentoon 89
moirépatroon 70
multikanaal 110

.N.
naam wijzigen in batch 74
Nattevinger 294
negatief 121

niveaus 93, 94, 95, 96, 99, 116

.0.
object

slim object 303
verwijderen 190

omlijnen 220
ongedaan maken 17

Vervagen 19

Onscherp masker (filter) 306
openen

voorkeuren 55
OpenGL 50,55,289
open pad 229
opslaan 16,34
optiebalk 45
opvullaag 180
Ovaal selectiekader 163, 164
overvloeimodus 203, 205, 248, 258

.P.
pad 220,221,236,238

gesloten pad, 229
open pad 229
padsegment 220,229
samengestelde pad 238
subpad 238
vecotrafbeelding 220

Paden (deelvensler) 232, 234
padsegment 220

ankerpunt 229
hoekpunt 229
richtingslijn 229
richtingspunt 229
vloeiendepunt 229

panorama 214
patroonbedekking 254
patroonstempel 294
PDF 37,40,83
PDF-presentatie 83
pen 229,232
penseel 287

Airbrush 289
formaat dynamisch wijzigen 59
penseelpunten 287, 289, 299, 301

Penselen (deelvenster) 287, 298
perspectief 195
Perspectief punt (fi lter) 210, 213
Photomerge 214

panorama 214
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Photoshop CS4

gereedschapsset 45,46
installeren 20
kleurinstellingen 61

optiebalk 45
Photoshop CS4 Extended 12

scherminfo 44
starten 16

tekst 263
voorkeuren 54

Photoshop CS4 Extended 344
pixel 24, 31, 77, 200, 220

pixelafmetingenwijzigen 32
rasler 24,220
transparantie 205,243
zichtbaarheid 205

plug-in 60
PNG 38
PostScript 221
potlood 290
prestatie

voorkeuren 57
printerresolutie 26
PSB 36,218
PSD 17,34,36,40,218

.R.
raster 24

voorkeuren 60
rasteraf beelding 11, 220
Raw 133,134,135
Rechthoekig selectiekader 163, 164
regelafstand 271

regen maken 360
Reparatie 185

resolutie 77
afbeeldingsresolutie 26, 28, 33
beeldschermresolutie 26
cameraresolutie 26
printerresolutie 26
scanresolutie 69

Retoucheerpenseel 185

retoucheren 139, 185, 187,356
RGB 108,109

kleurinstellingen 61

Rode ogen verwijderen 184
roteren 186, 196,207

afbeelding 1l
rotatiepunt 186

ruis 188, 189,305,313
reduceren 188, 189,313
ruis toevoegen 315

Ruisreductie (Camera Raw) 149

.S.

samengesteld pad 238
samenvoegen tot HDR 214, 216
Satiin 253
scannen 68,70

moirépatroon 70

schaduwbinnen 249
schaduwen 89, 100, l0l, l24
schaduwen/hooglichten 100, 101, 124

schalen 207,271
met behoud van inhoud 35

scherminfo 44
schuine kant en reliëf 251

Schuin (filter) 320
secundair penseel 300
segment

voorkeuren 60
selecteren 169,176
selectie 158, 167, 172,174

complexe selectie 208
opslaan 174

selectieaanpassingsopdracht l7l
Selectiekader één kolom 163

Selectiekader één rij 163

selectiekadergereedschap 162

selectieopdracht 169

selectieve kleur 124

slagschaduw 249
slim filter 201,303
slimme hulpliin 60
slim object 201, 303, 346, 357, 358
Slim verscherpen (frlter) 307
Slim vervagen (filter) 190, 358
sneeuwmaken 360
snelle selectie 286
snelmasker 176

snel retoucheerpenseel 192, 293
sneltoets 50,52

aanpassen 52

spatiering 271

Spons 294
spreiding 300
standaard (CameraRaw) 146

stapelmodus 346
stapelvolgorde 316
starten 16

steunkleur 115,293
steunkleurkanaal 115

Stiilen (deelve nster) 244, 259
structuur 300
structuurmaker 196, 357
submenu 44
subpad 238
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oT.

tegenhouden 104, 185, 787, 294
Teken (deelvensrer) 27 l, 273
tekentablet 365
tekst 281

alineatekst 263
centreren 280
fauxstijl 271
font 268
gedraaide tekst 263
inspringen 273
punttekst 263,278
regelafstand 271
schalen 271
spatiëring 271
tekstgereedschappen 265
tekst op een pad 263, 281, 282
uitlijnen 268,280
uitvullen 273,280
voorkeuren 61

woordafbrekin g 273, 281
tekstkader 273,278

invoegen 278
tekstlaag 266,268
tekstmasker 267,268
telgroep 351
tellen 349,351
TIFF 36,40, 138
tonaliteit 88,94
Tovergummetie 291
Toverstaf 167,286
transformatie 195, 207, 208
transparantie 205

laag 205,206
pixel 205

.U.
uitlijnen 268,280
uitsniiden 32,139,196
uitstippen 190
Uitvloeien (filter) 316, 318
uitvuflen 273,280

.V.
variaties 124,128
vectoraf beelding ll, 220, 227

kleur 220
pad 220
vormlagen 222

vectormasker 178
Veelhoeklasso 165
verdraaien 208
verfoopbedekking 254

verloop toewijzen 123
verscherpen 294, 305, 306, 307
vertekening 310
vervagen 19, 96, 294, 305, 312
vervagingsfilter 308
verwijderbaar medium 16

Verzadiging (Camera Raw) 152
videolaag 347
vignet 311

voorinstelling gereedschap 53
voorinstellingen (Camera Raw) 154
voorkeur 54

algemeen 55
bestandsbeheer 57
cacheniveaus 57
cursors 59
eenheden en linialen 60
geheugenverbruik 57
GPU-instellingen 57
historiestaten 57
hulplijnen, rasters, segmenten en tel-

len 60
insteekmodules 60
interface 56
openen 55
prestaties 57
tekst 6l
werkschijven 57

voorvertoning 168
voorvertoning(CameraRaw) 143
vormdynamiek 299
vormgereedschap 222
vormlaag 222,223,226

maken 222
wiizigen 226

.W.
waarden beperken 122
Wacom-tablet 365
webveilige kleur 292
Weergave roteren (gereedschap) 289
werkruimte 50
werkschijf 57
wijzigingstoets 48
Wolken (filter) 320
woordaf brekin g 273, 281
workflow-opties (Camera Raw) 144

.2.
Zwart-wit 119

zwartwitaanpassing ll9
zwart-witfoto 82
zwevend deelvenster 45
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