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PhotoFiltre
PhotoFiltre er et gratis billedbehandlingsprogram til privat brug og til undervisning.
Programmet kan hentes på internettet.
Programmet fungerer i det store hele som alle andre billedbehandlingsprogrammer og kan
installeres med dansksproget brugerflade.
Til udarbejdelse af kursusmaterialet er brugt PhotoFiltre version 6.3.1.
Finder du en nyere version på internettet, kan der være naturligvis være lavet ændringer i
programmet i forhold til kursusmaterialet, men prøv det alligevel.

Kursushjemmesiden
Kursushjemmesiden www.carmas.dk/photofiltre er en nødvendig del af billedbehandlingskurset.

På hjemmesiden kan du
1. downloade billeder, der passer til opgaverne i kursusmaterialet.
2. finde link til andre hjemmesider, der giver gode forklaringer på en række fagudtryk, der
ikke forklares nærmere i papirmaterialet. Linkene er ikke skrevet i papirmaterialet, da de
af og til skal rettes og nye kommer til. Det er nemmere at ajourføre en hjemmeside end at
revidere og genudgive et kursusmateriale. I øvrigt er det langt nemmere for dig at klikke
videre fra en samlet linkoversigt frem for at skulle skrive de lange web-adresser i
Browserens adresselinie.
3. finde billedeksempler fra udvalgte øvelser i kursusmaterialet. Hvis du kun har
kursusmaterialet i en sort/hvid udgave, kan det være rart at se eksemplerne i farver.
4. finde link til andre kursusmaterialer, som du kan downloade og skrive ud eller blot læse
på skærmen.

Kursusmaterialet
Kursusmaterialet gennemgår kun nogle få udvalgte programfunktioner og -muligheder.
Materialet og øvelserne skulle gerne inspirere dig til at undersøge nogle af programmets mange
andre muligheder. Især kombinationer af de mange forskellige programfunktioner kan give nogle
overraskende resultater.
Når du møder tekst i punktform som herunder i kursusmaterialet er det en opgave, der skal
udføres. En række af billedforklaringer som vist herunder er også opgaver, der skal udføres.
Det fremgår af teksten inden i billedforklaringen.


Åbn kursushjemmesiden www.carmas.dk/photofiltre og dan dig et indtryk af dens
opbygning, indhold og henvisninger.

Skriv www.carmas.dk/photofiltre i adresselinien og tast Enter.
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Brug af mus og tastatur
I kursusmaterialet instrueres i brug af mus og tastatur på følgende måder:
Klik, dobbeltklik, træk og slip er alle knyttet til venstre museknap.
Klik med højre museknap bliver beskrevet som højreklik.
Skift+klik, Ctrl+klik, Alt+klik er en kombination af tryk på hhv. Skift, Ctrl eller Alt tasterne på
tastaturet samtidig med at du klikker på venstre museknap. Normalt startes der med at aktivere
tasten på tastaturet og dernæst bruges musen. Når handlingen er gennemført slippes musen først
og til sidst slippes tastaturtasten.
Tastaturgenveje er ofte kombinationer af to af tastaturets taster. Fx kan du kopiere med Ctrl+c,
der foregår ved, at du efter en forudgående markering først taster på Ctrl tasten og holder den
nedtrykket, medens du derefter trykker på tasten c. Begge taster slippes derefter – først c tasten
og til sidst Ctrl tasten.

Hent og udpak billedfilerne til kurset
I kursusmaterialets forklaringer og skærmbilleder ligger alle billedfiler i en mappe på roden af
C-drevet med navnet photofiltre.
Herunder og på næste side vises, hvordan du kan downloade samtlige billedfiler på en gang i en
pakket fil fra kursushjemmesiden www.carmas.dk/photofiltre og dernæst udpakke dem.


Fortsæt på den åbne hjemmeside www.carmas.dk/photofiltre
- og klik på gem.

Find og klik på linket til filen
photofiltre.zip

Vælg drev C.

- og vent til filen er hentet ned.

Klik på Gem.

Ver. 1.0
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Klik på Luk, hvis du
ser dette vindue.

Åbn stifinderen, find den pakkede fil på drev
C, højreklik på filen og vælg Udpak alle…

Hvis højre side af stifinderen giver en advarsel om, at Disse filer er skjulte,
skal du blot klikke på nederste linie: Vis denne mappes indhold.

Klik på Næste >

Klik på Næste >

Og klik på Udfør.

Nu åbnes mappen med de
udpakkede billedfiler. Luk mappen.
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Skift til den åbne Stifinder.
Højreklik på den pakkede fil photofiltre.zip på C-drevet og klik Slet.
Luk stifinderen.
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Download og installer PhotoFiltre
Det viste eksempel er en installation under Windows XP. Hvis du bruger en anden Windows
version, kan der være små afvigelser bl.a. i metoden til udpakning af filer.


Åbn hjemmesiden: http://photofiltre.free.fr (link evt. fra www.carmas.dk/photofiltre)

Klik på English.

Klik på Downloads.

Klik på English version.

Klik på Gem.

Vælg Skrivebord.

- og vent til filen er hentet ned.

Klik på Gem.

Ver. 1.0
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Du skal ikke lukke
hjemmesiden, da den skal
bruges lidt senere.
Minimer Browservinduet og
andre kørende programmer,
så du kan se skrivebordet.
Dobbeltklik på den hentede
program fil.

Klik på Luk, hvis du
ser dette vindue.

Klik på Next >

Klik på Kør.

Klik på I Agree.

Klik på Next >

Klik på Install.

6

- og endelig installeres
programmet.
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Sådan ser PhotoFiltre ud i den
engelske version.
Luk programmet.

Afslut med klik på Finish.
PhotoFiltre starter nu i den
Engelske version.

Hent og installer den danske sprogfil


Maksimer Browservinduet så du igen ser programmets hjemmeside.
- og gem sprogfilen på skrivebordet på
samme måde, som du gemte programfilen.
Sprogfilen er pakket.

Rul længere ned på download siden,
indtil du finder den Danske sprogfil
under rubrikken Language files for
PhotoFiltre. Klik på linket.

Skift til skrivebordet, find den pakkede fil, TranslationDA.zip,
højreklik på filen og vælg Udpak alle…

Klik på Næste >

Klik på Næste >

Ver. 1.0
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Nu åbnes mappen med
den udpakkede sprog
fil. Højreklik på filen
og vælg Kopier.
Og klik på Udfør.

Åbn stifinderen, find og åbn mappen
C:\Programmer\PhotoFiltre.
Hvis højre side af stifinderen giver en
advarsel om at Disse filer er skjulte, skal
du blot klikke på nederste linie:
Vis denne mappes indhold.
Højreklik i det hvide område og vælg
Sæt ind. Nu skulle du gerne se den
udpakkede fil - TranslationDA.plg sammen med de andre filer i mappen.


Luk stifinderen og vend tilbage til skrivebordet.
Slet nu overflødige installationsfiler og
mapper på skrivebordet (3 i alt).
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Programvinduet i PhotoFiltre
Herunder ses programvinduet med et åbent billede i PhotoFiltre.
Værktøjsknapper mv. bliver først aktive, når du åbner et billede med programmet.
Programtitellinie

Menulinie.

Værktøjslinier.

For- og baggrundsfarve.
Farvepaletten.

Værktøjspaletten.
Kontrolpaletten. Indholdet af
kontrolpaletten ændres i forhold til
hvilket værktøj, der er valgt i
værktøjspaletten ovenover og bruges
til at indstille det valgte værktøj.

Nederst i programmets statuslinie kan du se størrelsen i
pixels på det aktuelle billede.
Desuden kan du se billedfilens aktuelle placering.
Drev, mappe og filnavn - C:\photofiltre\IM002743.JPG

Menuer
Fra menulinien er det muligt at få adgang til de fleste
funktioner i PhotoFiltre. De mest brugte menupunkter
er også tilgængelige fra værktøjslinierne.
Her er menuen Fil åbnet.
Genveje
I menuerne ses ofte en genvejstastekombination, som
du kan lære og anvende i stedet for de mange
museklik. Det skal selvfølgelig være funktioner, som
du bruger tit, hvor det kan betale sig for dig at lære en
genvejstast udenad.

Ver. 1.0

9

Billedbehandling med PhotoFiltre

Indstillinger i PhotoFiltre


Vælg menuen Værktøj | Præference…

Klik på fald ned pilen og se de forskellige indstillings
kategorier.
Du kan også bruge de to pile yderst til venstre og højre
til at bladre mellem kategorierne.
Vælg kategorien Mapper.

PhotoFiltre åbner og gemmer filer i fastlagte mapper, som brugeren selv kan angive.
Du skal nu indstille PhotoFiltre til at hente og gemme filer i mappen C:\photofiltre, hvor alle
billedfilerne til kurset ligger.
Klik på det lille ikon, der ligner en mappestruktur til
højre for feltet Åbn mappen:
Udfold mappeoversigten for drev C, marker mappen
photofiltre og klik OK.
Gentag den samme indstilling for feltet Gem mappen:
Afslut med klik på OK.
Du kan også åbne Præference vinduet ved at klikke på
Præference knappen på værktøjslinien.



Åbn Præference vinduet igen ved at bruge knappen på værktøjslinien, undersøg og lav
evt. ændringer i nogle af de mange andre kategorier og indstillingsmuligheder.

Nogle Præferenceindstillinger kræver, at programmet skal genstartes, så for en sikkerheds skyld:
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Åbne et billede og zoome
Start programmet PhotoFiltre og åbn billedet IM001276.JPG på følgende måde:
Find PhotoFiltre ikonet på skrivebordet og dobbeltklik.

Vælg menuen Fil | Åbn… i PhotoFiltre.

Mappen C:\photofiltre skulle nu gerne åbne.
Sæt flueben ved Præ-visning, så du kan se et
miniaturebillede til højre i Åbn vinduet.
Find og åbn filen IM001276.JPG
(Dobbeltklik eller marker og klik Åbn).

Sådan zoomer du
Klik på fald ned pilen og vælg Zoom %.
Du kan vælge blandt en række faste størrelsesforhold.
<Auto> tilpasser Zoom procenten, så hele billedet kan
ses i arbejdsområdet.
Prøv også at zoome med de to lup + og - knapper.
To knapper der giver hhv. Original størrelse (100%) og
Auto zoom svarende til valget <Auto> ovenfor.
Sidste værktøjsknap giver fuldskærmsvisning, der kan
afbrydes ved at trykke på Esc (Escape) tasten.
Genvejen til fuldskærmsvisning er Ctrl+f.

Andre metoder til at zoome
Zoom med tastaturet ved at bruge + og - tasterne.
Zoom med musen ved at bruge rulleknappen.
De nederste 5 menupunkter i menuen Vis kan også
anvendes til at zoome.




Afprøv de mange forskellige zoom metoder på billedet og find frem til den metode, du
selv foretrækker at bruge fremover.
Slut af med at vælge <Auto>, så du ser hele billedet i arbejdsområdet.
Ver. 1.0
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Billedets egenskaber


Vælg menuen Fil | Egenskaber (Ctrl+j)

PhotoFiltre viser nu den række af oplysninger, der findes om billedet.
Fanen Billede viser oplysninger, som PhotoFiltre kan
”aflæse” om billedfilen.
Det er billedstørrelse i pixel og cm, dpi (dots per inch),
antal anvendte farver og hukommelsesbehov til
billedbehandlingen med PhotoFiltre.
Hvis billedet er gemt, vil du også som her kunne se
filnavn, stien til billedet (Folder) og filstørrelse.
Et eksempel på et billede, der ikke er gemt, er fx en
direkte kopi af et billede fra en hjemmeside.
Fanen EXIF viser oplysninger, som fotoapparatet har
tilføjet til billedfilen. Det er langt fra alle billeder, der
indeholder disse oplysninger. Når du gemmer billeder i
PhotoFiltre, kan du selv bestemme, om billedet skal
indeholde EXIF data. Hvis et billede skal bruges til en
hjemmeside, er der mange, der vælger EXIF data fra, så
billedfilen bliver mindre.
Du kan gemme alle dine data om billedet som en
tekstfil på din pc ved at klikke på Eksport.
Ud over EXIF data kan en billedfil også indeholde IPTC data, der er tekstoplysninger, som
brugeren selv kan tilføje til billedet.
Dpi (dots per inch – prikker pr. tomme) er et udtryk for billedkvaliteten – tætheden af de små
billedelementer – billedets opløsning. Det kan i grove træk sammenlignes med dengang et foto
var på ”filmrulle” og man talte om billedets korn – grovkornet eller finkornet.


Åbn hjemmesiden www.carmas.dk/photofiltre, find link og
besøg de steder på internettet, hvor der forklares mere og
uddybende om de mange forkortelser og begreber.

Prøv at åbne Stifinderen og mappen C:\photofiltre.
Højreklik på billedfilen IM001276.JPG og vælg Egenskaber. Under
fanebladet Dokumentinfo skal du finde knappen Avanceret og klikke.
Her ser du nu billedinformationerne læst af styresystemet (Windows XP).

12
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Markering
Du skal markere, før du kan udføre en række opgaver som beskære, klippe, kopiere, udfylde mv.
Klik på knappen Markering i Værktøjspanelet.
Den hvide boksmarkering viser hvilken knap, der er aktiv.
I kontrolpaletten kan du nu vælge hvilken figur, du ønsker at markere
området med. Rektangel er forvalgt, hvis du ikke selv har valgt andet.
Du skal nu markere et område op til beskæring på billedet af anden.
Klik med musen i øverste venstre hjørne af et rektangel, du tegner ved at
trække diagonalt ned mod højre med nedtrykket venstre museknap (som vist
med den hvide pil på billedet) og slip museknappen, når området har en
passende størrelse.

Statusliniens oplysninger
Når du markerer, kommer der en række oplysninger i statuslinien.
Herunder kan du se forklaringer til de mange tal.

Billedstørrelsen er 1600 pixels bred og 1200
pixels høj. 16 M betyder 16 mio. farver pr. pixel.
Musemarkørens aktuelle placering på billedet.
X er afstanden nedad og Y er afstanden til højre i pixel
målt fra billedets øverste venstre hjørne (X:Y = 0:0).
X:Y værdien for markeringens øverste venstre hjørne.
X:Y værdien for markeringens nederste højre hjørne.
I parentesen til sidst kan du se markeringens bredde (B) og højde (H) målt i pixel.
Desuden kan du aflæse det beregnede forhold mellem B og H (B/H).
Ønsker du fx at lave en markering i det berømte Gyldne snit, skal du indstille til et forhold
på ca. 1,62 til bredformat eller ca. 0,62 til højformat.




Bevæg musen rundt over billedet og prøv om du kan ramme øverste venstre hjørne
(X:Y = 0:0) og nederste højre hjørne (X:Y = 1599:1199).
Marker et tilfældigt område, hvor anden er inden i.
Fjern markeringen igen ved at trykke på Esc (Escape) tasten.

Ver. 1.0
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Sådan kan du ændre størrelse på det markerede område
Hvis størrelsen ikke passer dig helt, kan du tage fat i en af de 4 sider med
nedtrykket museknap og ændre på områdets størrelse. Det samme kan du
gøre med tastaturet 1 pixel ad gangen ved at holde Alt tasten nede samtidig
med, at du bruger piletasterne eller 8 pixels ad gangen ved at holde
Alt-Shift (Shift) tasten til at lave store bogstaver nede samtidig med, at du bruger piletasterne.

Sådan kan du flytte med det markerede område
Du kan flytte med det markerede område ved at klikke inde i området med musen og trække
området hen til en anden placering. Hvis du bruger tastaturets piletaster i stedet for musen,
flytter området 1 pixel ad gangen. Hvis du holder Skift nede samtidig med, at du bruger
piletasterne, flyttes det markerede område 8 pixels ad gangen.




Marker et bredformat område, hvor anden er inden i, og hvor forholdet mellem H og B
ligger så tæt som muligt på det gyldne snit (ca. 1,62).
Lav evt. størrelsesændringer på det markerede område som beskrevet herover.
Prøv at flytte med markeringen som beskrevet herover.

Beskær
Behold markeringen fra opgaven herover (= der skal altid markeres før en beskæring).
 Vælg menuen Billede | Crop/beskære (Skift+Ctrl+H).

Gem et billede


Gem det beskårne billede ved at vælge menuen Fil | Gem som...

Lav filnavnet om til lilleand og vær
sikker på at filtypen JPEG er valgt.


Klik på Gem knappen.

Når du vælger at gemme i JPEG formatet, skal du også tage stilling til graden af kompression.
Træk kompressionsknappen hen på 100%.
En høj værdi for kompression giver en god
billedkvalitet, men samtidig en stor filstørrelse.
Omvendt giver en lav værdi for kompression en
dårligere billedkvalitet, men en mindre filstørrelse.
Her kan du fjerne EXIF/IPTC data fra billedet.
Klik på Ok og billedet gemmes.

Flere tip til markeringen
Du kan ændre størrelsen på det markerede områdes længde og bredde på
samme tid, hvis du tager fat i et af det markerede områdes 4 hjørner med
musen og trækker med nedtrykket venstre museknap.
Hvis du holder Skift tasten nede, samtidig med, at du trækker i hjørnet,
bevarer du bredde-/højdeforholdet.
Hvis du starter med at holde Skift nede fra starten, inden du påbegynder markeringen, får du
regulære figurer, dvs. kvadrater, cirkler mv.
14
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Fortryd
Der findes naturligvis Fortryd og Annuller fortryd knapper på værktøjslinien.
Du kan også fortryde en handling ved at bruge menuen Rediger | Fortryd… (Ctrl+z).
Du kan ved nyinstallation fortryde 6 handlinger bagud. Hvis du ønsker flere eller færre, kan du
ændre det i den tidligere omtalte Præference indstilling under kategorien Historik.

Flere beskæringer
Du skal åbne originalbilledet af anden igen. PhotoFiltre har ligesom mange andre programmer en
”hitliste” over de senest åbnede filer.
 Vælg menuen Fil | Sidst benyttede filer, find og klik på IM001276.JPG


Sørg for at markerings værktøjet er valgt




Vælg Ellipse i Kontrolpaletten
Prøv at markere en ellipse efter samme metode som den
rektangulære markering
Vælg menuen Billede | Crop/beskære (Skift+Ctrl+H).



NB Farven på området uden om ellipsen er den aktuelle baggrundsfarve.

For- og baggrundsfarve
Den valgte for- og baggrundsfarve har betydning for en lang række værktøjer.
Hvis du fx bruger pensel med venstre museknap, males der med den aktuelle forgrundsfarve.
Bruger du samme pensel med højre museknap, males der med den aktuelle baggrundsfarve.
Hvis du beskærer som ovenfor med en ikke rektangulær figur, bliver ”restbilledet” farvet med
den aktuelle baggrundsfarve.
Ombyt for- og baggrundsfarverne ved at klikke på dobbeltpilen.
Ved start har PhotoFiltre sort forgrundsfarve og hvid baggrundsfarve.
Nulstil for- og baggrundsfarve til sort/hvid ved at klikke på miniaturen.
Skift baggrundsfarve ved at klikke midt i det hvide baggrundsfarveområde
Vælg en anden farve – brug grundfarver eller find en blandt 16 mio.
Afslut med klik på Ok.






Afprøv knapperne som beskrevet herover og skift baggrundsfarven til grøn.
Gentag ellipsemarkeringen, beskær som ovenfor og se virkningen af
farveskiftet.
Fortryd beskæringen, hvis du ikke ønsker at gemme, og afprøv nogle af
de andre figurer til markering (og beskæring) fra Kontrolpaletten
Prøv også Hent figurer til markering ved at klikke på mappeikonet.
Ver. 1.0
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Billeder til skærm
Mange af billederne, der bruges til kurset er taget med et ældre kamera, der giver en
billedstørrelse på 1600 pixels i længden og 1200 pixels i bredden.
Det samlede antal pixels pr. billede er altså 1.600●1.200 pixels = 1.920.000 pixels.
Altså ca. 2 mio. pixels. Det er altså et 2 megapixel kamera (eller mere præcist 1,92 megapixels).
Det er ikke imponerende i dag, og kameraet har da også efterhånden nogle år på bagen.
Billedstørrelsen er dog rigelig til at fylde en almindelig 17” skærm med en indstilling på
1024x768 pixels. Billedet er faktisk for stort!
Det er derfor meget almindeligt at formindske og komprimere et billede, hvis det (eller flere)
skal sendes til venner og bekendte vedhæftet en e-mail. Skulle modtagerne ønske at få billederne
i en bedre kvalitet, kan de jo altid efterbestille og få dem tilsendt i original størrelse.
Du kan nemt se pixels, hvis du
zoomer rigtig tæt på et billede. Her
er det andens næb, der er zoomet
tæt på. De små kvadratiske
billedelementer med hver sin
farvenuance ses tydeligt.
Prøv selv!

Ændring af billedstørrelsen
Du skal i det følgende formindske og komprimere et billede. Billedfilen bliver mindre og dermed
også hurtigere at sende pr. e-mail, men samtidig mister du naturligvis også noget af kvaliteten.
 Åbn billedet IM001256.JPG
 Vælg menuen Billede | Billedstørrelse…
Udfyld med en ny bredde på 800.
Læg mærke til at højden følger med.
Tallene for bredde og højde følges ad og tilpasses automatisk,
når der er sat flueben ved Bevar side forhold.
Denne indstilling skal du normalt altid bruge ellers ændres
billedets proportioner (= forholdet mellem bredde og højde).
Afslut med klik på Ok.

Gør billedet skarpere
Når et billede ændrer størrelse, bliver det ofte en anelse uskarpt.
Det kan repareres på følgende måde:


Vælg menuen Filtre | Skarp | Skarp

Hvis du ikke syntes, der skete noget, kan du prøve at klikke skiftevis på knapperne
Fortryd og Annuller fortryd samtidig med, at du holder godt øje med billedet.
Skarp og Ekstra skarp findes også som 2 knapper på værktøjslinien
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Komprimer og gem billeder




Vælg menuen Fil | Gem som...
Lav filnavnet om til baad80 og vær sikker på at filtypen JPEG er valgt.
Klik på Gem knappen.

Træk kompressionsknappen hen på 80%.
Fjern fluebenet ved Bevar EXIF/IPTC data.
Hvis du klikker på Præ-visning, kan du se resultatet på
billedet og på filstørrelsen med det samme.
Klik Ok og billedet gemmes.





Vælg menuen Fil | Gem som...
Lav filnavnet om til baad60 og vær sikker på at filtypen JPEG er valgt.
Fortsæt processen som før og indstil kompressionen til 60.
Fortsæt og gem yderligere 2 filer med kompressioner på 40 (baad40) og 20 (baad20).

Åbn dernæst stifinderen og bemærk de nye billedfilers
størrelse. Originalbilledet fylder 519 KB!
Undersøg billedkvaliteten.
Højreklik på billedfilen baad80, vælg Åbn med og vælg
Internet Explorer
Højreklik og åbn baad20 på samme måde.
Når billederne er åbne i hvert sit Browservindue, kan du
nemt sammenligne forskellen i kvalitet ved at skifte
mellem vinduerne. Se også eksempler på hjemmesiden.
Som du ser, ændrer kompressionen ikke på billedets størrelse, men på kvaliteten og dermed også
på filstørrelsen. Billeder komprimeres ofte til udgivelser på hjemmesider, så den tid, der bruges
til at hente en hjemmesides informationer inklusiv billeder, bliver så kort som mulig.

Lav et billede til en hjemmeside
Du skal nu klargøre et billede, der skal bruges til en frise øverst på en hjemmeside.
Ordren lyder på: ”Et billede af Hjejlen i størrelsen 750x150 pixels”.



Åbn billedet IM002140.JPG
Vælg menuen Markering | Manuel indstilling

X:Y koordinater for markeringens øverste venstre hjørne
skal ikke ændres.
Skriv Bredde 750 og Højde 150. Under skrivningen skal
fluebenet ved Bevar sideforhold være fjernet.
Afslut ved at sætte flueben ved Bevar sideforhold og
klik på Ok.
Ver. 1.0
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Som hovedregel bør originalbilledet altid være større end det ønskede færdige
resultat, da forstørrelser af billeder ofte giver et pixeleret og dermed dårligt resultat.
Det kan du tydeligt se på størrelsen af markeringen (750x150 pixels), der er langt
mindre end bredden af originalbilledet på 1600x1200 pixels.

Hold Skift (Shift) tasten nede og træk samtidig med musen i et af hjørnerne af det
markerede område. Musemarkøren skal være en skrå dobbeltpil.
Når du forstørrer markeringen på denne måde bevares bredde – højde forholdet.
Udvid markeringen, så den er næsten lige så bred som originalbilledet.
Slip museknappen før du slipper Skift tasten.
Flyt til sidst markeringen ned, så den dækker et pænt udsnit af Hjejlen


Vælg menuen Billede | Crop/beskære (Skift+Ctrl+H).

Billedet har ikke de rigtige mål endnu og skal derfor formindskes.


Vælg menuen Billede | Billedstørrelse…

Sørg for, at der er flueben ved Bevar sideforhold.
Udfyld bredde værdien til 750 og læg mærke til at
højden automatisk følger med og bliver 150.
Afslut med klik på Ok.





Vælg menuen Filtre | Skarp | Skarp eller brug værktøjsknappen
Vælg menuen Fil | Gem som...
Lav filnavnet om til hjejlen og komprimer billedet til 75%. Husk at fjerne flueben ved
EXIF/IPTC data, der optager unødvendig plads i billedfilen.
Gem resultatet.

Ligner dit resultat dette?

Automatiser formindskelse, komprimering mv.
Hvis du har brug for at lave samme ændring på en hel serie af billeder, findes der en smart
funktion, der kan automatisere billedbehandlingen i menuen Værktøj | Automatisere/Batch…
 Afprøv den ved lejlighed.
18
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Billeder til print
Billeder til print skal normalt have en højere opløsning (dpi værdi) end billeder til skærm. Du har
sikkert bemærket at billederne, du har arbejdet med indtil nu, har en opløsning på 72 dpi. Denne
opløsning blev ikke ændret, da billederne blev gemt til brug til visning på en skærm.
En opløsning på 72-100 dpi er tilstrækkeligt til visning på en skærm, fordi skærmens opløsning
ikke er højere, men en udskrift stiller normalt større krav. Her kræves en opløsning på 150-300
ppi (dpi). Det afhænger naturligvis af papir- og printerkvaliteten.
Du skal nu prøve at klargøre et billede til print ved at ændre billedstørrelse og opløsning i en og
samme arbejdsgang. Det er vigtigt, at du på forhånd har en præcis viden om behovet for
billedstørrelse i den færdige publikation og derefter billedbehandler til netop dette behov.
Hvis du fx laver et billede færdigt i PhotoFiltre med en bredde på 4 cm i en opløsning på 200 dpi
og derefter trækker billedet op til en bredde på 8 cm i det program, du bruger til at fremstille
publikationen med, vil du jo forringe billedets endelige opløsning og ikke få den
udskriftskvalitet, du oprindelig regnede med.
Bestillingen til den følgende lille øvelse lyder på ”Et stemningsbillede fra Venedig med en
bredde på 8 cm, en højde på 5 cm og en opløsningen på 200 dpi”. Først laves en beskæring i
forholdet 8 til 5 og dernæst tilpasses størrelse og opløsning i en og samme arbejdsgang.



Åbn billedet IM001491.JPG
Vælg menuen Markering | Manuel indstilling

X:Y koordinater for markeringens øverste venstre hjørne
skal ikke ændres.
Skriv Bredde 800 og Højde 500. Under skrivningen skal
fluebenet ved Bevar sideforhold være fjernet.
Afslut ved at sætte flueben ved Bevar sideforhold og
klik på Ok.




Træk markeringen større (husk at bruge Skifte tasten og træk kun i hjørner) og find den
bedst egnede placering af markeringen på samme måde som med billedet af Hjejlen.
Vælg menuen Billede | Crop/beskære (Skift+Ctrl+H).
Vælg menuen Billede | Billedstørrelse…

Klik, fold ud og vælg cm.
Skriv bredden 8 (cm) og læg mærke til at højden følger med.
Skriv den ønskede opløsning på 200 pixels/tomme.

Afslut med klik på Ok.

Ver. 1.0
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Vælg menuen Filtre | Skarp | Skarp eller brug værktøjsknappen
Vælg menuen Fil | Gem som...

Navngiv billedet venedig, vælg filtypen TIFF og
klik på Gem.
TIFF formatet bruges ofte til tryk. Det er et ukomprimeret og tabsfri filformat. Ulempen er at
filstørrelsen er flere gange større end jpg formatet.
 Find link på www.carmas.dk/photofiltre og læs mere om filformater på internettet.

Opgaver 1
Opgave 1.1
 Åbn Word, vælg menuen Indsæt | Billede | Fra fil…, find og indsæt det redigerede
venedig billede. Se om bredden af billedet passer med 8 cm (se på linealen i Word).
Opgave 1.2
 Åbn billedet IM001282.JPG
 Marker til en beskæring af hesten og sørg for at forholdet mellem længde og bredde
overholder formatet for det gyldne snit (1,62)
 Beskær billedet.
 Lav billedstørrelsen til en bredde på 10 cm og en opløsning på 200 dpi.
 Gør evt. billedet skarpere.
 Gem billedet som en TIFF fil
Opgave 1.3
 Åbn billedet IM001283.JPG
 Beskær billedet tæt til hesten og lav en bredde på 600 pixels med uændret opløsning.
 Gør evt. billedet skarpere.
 Du skal denne gang prøve at spejlvende billedet.
Vælg menuen Billede | Spejlvende vandret eller brug knappen på
værktøjslinien. Undersøg virkningen af de 4 viste værktøjsknapper.


Gem billedet som jpg fil med en komprimering på 70%.

Farvebalance
PhotoFiltre indeholder en række værktøjer til justering af farve,
lys, kontrast mm. De hentes fra menuen Justere.
PhotoFiltre kan nemt korrigere billeder, der af en eller anden
grund, har fået en overvægt af en bestemt farve.
I det følgende skal du ændre farven på et par autentiske fotos,
hvor farveteknikken i mit kamera har svigtet.
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Åbn billedet farveaendring1.jpg

Som du ser har billedet en generel overvægt af blå farve.
Måske er kamerateknikken blevet ”snydt” af den gule
overvægt fra blomsterne i midten af billedet.
Vælg menuen Justere | Farvebalance…
Her kan du regulere på de tre grundfarver RGB (rød, grøn og
blå). Træk i skyderen Gul/Blå i retningen Gul og prøv om du
kan regulere billedet til en mere naturlig farvebalance.
Prøv også de to andre farveregulatorer.
Måske kan de forbedre billedet yderligere.

Opgaver 2
Opgave 2.1
 Åbn billedet farveaendring2.jpg
 Lav farveændringer så billedet fremstår mere naturtro.
 Lav evt. beskæring, størrelsesændring, spejlvending mv.
 Gem resultatet.
Opgave 2.2
 Åbn billedet farveaendring3.jpg
 Lav farveændringer så billedet fremstår mere naturtro.
 Lav evt. beskæring, størrelsesændring, spejlvending mv.
 Gem resultatet.

Ændre lysstyrke og kontrast
Mørke optagelser kan piftes op med tilføring af lys og kontrast.


Åbn billedet IM002534.jpg

Målet med fotoet var at få en ”facitliste” på bremsebakkers og fjedres placering, inden det hele
blev fjernet og senere erstattet med nye reservedele. Måske har bilens hvide farve overtaget
kameraets styring af lyset, så det egentlige mål med billedet henligger i mørke.



Beskær billedet, så du kun fokuserer på bremsedelene. Det er dem, det handler om.
Vælg menuen Justere | Lys/kontrast…

På min skærm gav værdierne 45% for Lystyrke og 60%
for Kontrast et mærkbart bedre resultat.
Prøv dig frem. Der kan være forskelle fra skærm til skærm,
hvilken indstilling, der er mest optimal.
En lysstyrke/kontrast ændring kan med fordel efterfølges af
lidt tuning af skarphed.



Afslut med klik på Ok.
Gem det brugbare instruktive billede under navnet bremsebakker.jpg

Ver. 1.0
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Gamma justering
Med gamma justering kan du ændre på lysstyrke og kontrast i en og samme arbejdsgang.
Gammaændringer påvirker billedets mellemtoner og startværdien er 1. Mellemtonerne er normalt
den vigtigste for et billede og indeholder billedets mange detaljer.







Åbn billedet Im000012.jpg, der er et meget mørkt vinterfoto.
Vælg menuen Justere | Gamma justering… og træk skyderen godt ud mod højre.
Afslut med Ok, når resultatet er tilfredsstillende.
Vælg menuen Justere | Lys/kontrast… og finjuster evt. med lys og kontrast knapperne.
Afslut med Ok, når resultatet er tilfredsstillende.
Gem dit resultat under et nyt filnavn.

Opgaver 3
Opgave 3.1
Gamma justering på bremsebakkebilledet.
 Åbn igen billedet IM002534.jpg
 Prøv denne gang at gøre billedet lysere udelukkende ved hjælp af Gamma justeringen.
Opgave 3.2
 Åbn billedet lysstyrke.jpg, der er et billede med himlen som modlys.
 Brug værktøjerne Gamma justering… eller Lys/kontrast… til at synliggøre detaljerne
i træer og buske.
 Gem resultatet under et nyt navn.

Duofarve værktøjet
Fra menuen Justere | Duofarve… kan du hente et værktøj, der laver billeder om til to-farvede
højkontrast billeder - ligesom kobberstik, linoleumstryk eller lignende.


Åbn billedet IM001852.JPG, der er et temmelig lysfattigt og farveløst vinterbillede.

Vælg Justere | Duofarve… Prøv at trække i den lille skyder, der
angiver tærskelværdien og oplev, hvordan du legende let kan
fremstille et meget flot sort-hvidt grafisk billede af fotoet.
Som udgangspunkt er det sort/hvide billeder, men det kan du selv
ændre på ved at ændre på de to (duo) farver.
Afslut med Ok og nyd resultatet.
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Afprøv selv flere menupunkter i menuen Justere
Åbn egne billeder, billeder fra kursusmappen eller fra
internet i PhotoFiltre og afprøv nogle flere af
menupunkterne i menuen Justere.
Med ændringer i Farvetone/farvemætning kan du
fremhæve farverne i et solfattigt billede.
PhotoFiltre kan automatiske justere lys og kontrast.
To værktøjsknapper svarer til menuvalget
Prøv at ”pille” ved farverne.
Raster, negativ mv.

Tekst på billeder
PhotoFiltre kan skrive en tekst direkte ovenpå et billede.
 Åbn billedet IM001855.JPG
Klik på knappen Tekst på værktøjslinien.

Vælg skrifttype, -størrelse, -farve, -justering mv.
Du kan vælge en række spændende baggrunde
til din tekst under fanebladet Effekter.
Skriv den ønskede tekst her.
Afslut med klik på Ok knappen.

Før musemarkøren hen over teksten. Når markøren er
en ”pil uden hale”, kan du trække tekstrammen hen til
det sted i billedet, hvor teksten ønskes placeret.

Afslut med et højreklik og valg af Godkend tekst.
Du kan også afslutte og godkende ved at taste Enter.


Gem som et JPEG billede under navnet tekst1 i bedste kvalitet.
Ver. 1.0
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Tekst med ensfarvet baggrund
Hvis billedet er meget spraglet og ikke indeholder nogle ensfarvede områder, der er egnede til
tekstbaggrund, kan det være svært at læse teksten.
Du kan så blive nødt til at skrive teksten på en ensfarvet baggrund på et helt nyt billede og
derefter kopiere tekst med baggrund over på billedet, hvor teksten skal tilføjes.



Åbn billedet IM001855.JPG
Vælg menuen Fil | Ny…

Billedstørrelsen er ikke afgørende (blot den er rigelig
stor), da du senere skal beskære og kopiere teksten.
Her kan vælges baggrundsfarve eller evt. mønster.
Behold blot den hvide denne gang.
Afslut med klik på OK knappen.



Vælg samme Zoom værdi på begge billeder, så du bedre kan sammenligne størrelsen af
teksten.

Skriv og indsæt teksten på det nye tomme billede.
Marker tekst og baggrund og kopier (Ctrl+c).


Vælg menuen Vindue og skift til billedet IM001855.JPG, hvor teksten skal indsættes.

Sæt billedet af teksten ind på billedet via menuen
Rediger | Indsæt (Ctrl+v).




Flyt teksten til det ønskede sted på billedet.
Afslut med et højreklik og valg af Godkend indsæt.
Gem som et JPEG billede under navnet tekst2 i bedste kvalitet.

Bogstaver med indhold

Du skal nu fremstille en tekst, hvor fyldet i bogstaverne er dele af et billede.
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Vælg fonten Impact (en teksttype med meget brede
bogstaver) og en størrelse på 250.
Vælg tekstfarven hvid.
Skriv teksten BLOMSTER.

Vælg fanen Effekter.
Sæt Opacitet på 100%. Opacitet er gennemsigtighed.
Man skal kunne se gennem bogstaverne.
Vælg Negativ. Den hvide farve bliver baggrund i stedet
for indmad i bogstaverne, der nu bliver gennemsigtige.
Klik på Ok.
Træk teksten hen til et passende sted i billedet.

Vælg menuen Rediger | Kopier (Ctrl+c).


Start et nyt dokument i Word og indsæt kopien af blomsterteksten ved at vælge menuen
Rediger | Sæt ind (Ctrl+v).

Opgaver 4
Opgave 4.1
 Lav selv en eller flere tekster som ovenstående. Du kan hente billeder på internettet ved
at søge på www.google.dk
 Du kan se et par eksempler på www.carmas.dk/photofiltre
Her er et par ord til inspiration: TAG - STEN - MURSTEN - BILER - TRÆER - SKYER

Tekst som grafik
Du kan bruge samme metode til at lave billeder af tekster til hjemmesider (fx til link eller
logoer). Her gemmer du naturligvis tekstudsnittet som et JPEG billede.

Ver. 1.0
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Kloneværktøjet
Kloneværktøjet (Clone stamp) kan bruges til retouchering.
Værktøjet kopierer billedinformationer fra et sted i billedet til et andet.
Brugt kreativt kan værktøjet give mange nye spændende oplevelser med billedbehandling.

Fjern pletter



Åbn billedet AC81-7004_a.jpg (Saturn).
Zoom ind på billedet (vælg 200%) og find frem til det område, der indeholder de fire små
pletter nederst til højre i billedet.

Opgaven herunder går ud på at fjerne pletterne.
Det kaldes også retouchering.
På samme måde kan du i øvrigt fjerne pletter på
gamle (scannede) fotos, bumser og rynker på
portrætter og lignende uønskede elementer på
billeder.

Klik på knappen Clone stamp i værktøjspaletten.
Hold Ctrl tasten nede og klik tæt ved i det sorte område lige til højre for den
første af de tre lyse prikker. Du angiver nu, at det er dette område, du ønsker
at kopiere billedoplysninger fra.
Klik dernæst lige oveni den tilstødende lyse prik og mal med venstre
museknap nedtrykket oven i den hvide prik. Giv endelig ikke slip på
museknappen, inden du er helt færdig med processen.
Nu farves den lyse prik med de billedoplysninger, du angav med Ctrl i
starten. Du kan følge med i processen ved hjælp af to musemarkører.
Et trådkors hvor du kopierer fra og et andet trådkors, hvor du kopierer til.



Gentag processen med de to andre lyse prikker og den mørke prik på planeten. Ved den
mørke prik har du brug for at gentage indstillingen med Ctrl tasten, da du skal have en
kopi af billedinformationer der ligger lidt skrå opefter – ca 40 grader.
Gem det retoucherede billede under navnet saturn_pletfri.

Andre retoucherings redskaber
Udjævne værktøjet minder om en finger i våd maling.
Det kan somme tider klare samme opgaver som kloningsværktøjet.



Åbn igen billedet AC81-7004_a.jpg (Saturn).
Vælg udjævne værktøjet og prøv at tvære rundt i prikkerne med nedtrykket venstre
museknap. Det går nogenlunde i det sorte område.

Gøre uklar (blur) værktøjet minder om Udjævne værktøjet bortset fra at
farverne ikke tværes ud og blandes på samme måde.
Det er et fortrinligt værktøj til at udjævne skarpe kanter/overgange.
26
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Fritlægning
Du skal nu prøve at anbringe en fritlagt rummand på Saturn.
Først skal billedet af manden fritlægges fra den sort baggrund.


Åbn billedet AC94-0261-8_a.jpg

Klik på Tryllestav værktøjet
og klik i billedet et sted i det
mørke område tæt på kroppens omrids.
Bemærk at der kommer en masse hvide myrespor i billedet.
Markeringen skal forbedres. Der er for mange forskellige
nuancer af sort i baggrunden.
Det første trin i processen er at beskære rimelig tæt indenfor
den sorte nuance tæt på kroppen.
Fjern myremarkeringen ved at taste på Esc (Escape) tasten.
Beskær derefter billedet tæt på manden, som vist herunder.

Klik igen på Tryllestav værktøjet
og klik igen i billedet et
sted i det mørke område tæt på kroppens omrids.
Hvis markeringen ikke er helt i orden kan du taste Esc og
justere på Tolerance værdien i kontrolpaletten. Ved lave
tolerance værdier er tryllestavsværktøjet meget følsom for
farvenuancer og ved høje værdier mindre følsom. Prøv dig
frem indtil myresporene passer til omridset af rummanden.
Det er svært at undgå problemer omkring håret, men det gør
ikke så meget. Der er ingen, der ved, at han ikke er sorthåret.
Vælg menuen Markering | Invertere (du markerer det
modsatte af det sorte område = manden).
Vælg menuen Rediger | Kopiér (Ctrl+c).







Åbn billedet AC81-7004_a.jpg (Saturn).
Vælg menuen Rediger | Indsæt (Ctrl+v).
Kopien indsættes midt i billedet af Saturn.
Træk i hjørnet af myresporsområdet,
medens du holder Skift tasten nede og lav
en passende billedstørrelse.
Træk billedet hen og placer det på Saturn
ringen og tast Enter.
Gentag processen. Kopien er fortsat i
udklipsholderen, så du behøver blot at
vælge Rediger | Indsæt (Ctrl+v) og
fortsætte med at befolke planeten.

Som du sikkert allerede har gættet er tryllestaven kun velegnet til at fritlægge billeder, hvor
baggrunden er meget ensartet eller har samme farvenuance.
Ver. 1.0
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Rotere



Åbn billedet IM002742.JPG
Brug Gamma, lys og kontrast til at gøre gråvejrsbilledet lysere.

Som du kan se, er horisonten på billedet blevet rigtig skæv ved et uheld under fotograferingen.
Billedet skal derfor roteres mod uret og rettes op, så horisonten bliver helt vandret.


Vælg menuen Billede | Rotere | Fri rotation. (læg mærke til at menuen også
indeholder faste værdier for rotationsvinklen svarende til værktøjsknapperne

Derefter dukker Rotere vinduet op.
Positive vinkelstørrelser roterer med uret og negative mod uret.
Du kan vælge baggrundsfarve i de efterladte områder uden
billedinformationer.
Fjernes fluebenet ved Justere størrelse opretholdes billedets
normale størrelse, hvilket medfører en beskæring af hjørner.



Skriv en vinkelstørrelse på –9,5 (minus!) grader og fjern fluebenet ved Justere størrelse.
Klik på Ok.

Billedet skal nu beskæres, så der bliver et helt
udfyldt rektangulært billede som slutprodukt.
Udfør beskæringen, som du lærte tidligere.
Hvis du ikke som her har fået opgivet gradtallet på
forhånd, bliver du nødt til at prøve dig frem.
Klik på Fortryd hver gang dit valgte gradtal ikke
er godt nok og prøv igen med en anden vinkel.

Billedet skal bruges i et Word dokument med en bredde på 10 cm og en opløsning på 200 dpi.



Udfør ændring af billedstørrelse, opløsning samt skarphed.
Gem billedet i TIFF formatet navnet havn

Opgaver 5
Opgave 5.1
 Åbn billedet IM002743.JPG
 Brug Gamma, lys og kontrast til at gøre gråvejrsbilledet lysere.
 Roter med uret så horisonten bagved bliver vandret.
 Beskær, ændr billedstørrelse til en bredde på 8 cm og en opløsning på 150 dpi.
 Indstil skarphed og gem billedet i TIFF formatet under navnet havn2
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Billedbehandling med PhotoFiltre

Filtre
PhotoFiltre indeholder en lang række filtre, der kan medføre mange højst uventede resultater især hvis de kombineres.








Åbn billedet IM001856.JPG
Vælg menuen Filter | Farve | Nat effekt.
Klik på Fortryd (Ctrl+z).
Vælg menuen Filter | Farve | Solnedgang.
Klik på Fortryd (Ctrl+z).
Vælg menuen Filter | Artistisk | Tus tegning.
Klik på Fortryd (Ctrl+z).

Mange filtre har et utal af indstillingsmuligheder.


Vælg menuen Filter | Stilart | Puslebrik.

Vælg stregfarve og tykkelse.
Træk i skyderen og lav om på puslebrikkernes størrelse.
Klik på knappen Præ-visning, hver gang du har ændret
på en af indstillingerne for at se virkningen af dine valg.
Afslut med Ok, hvis du er tilfreds med resultatet.
I eksemplet her er brugt tre værktøjer:
Først er valgt menuen Filter | Gøre flad | Emboss.
Dernæst menuen Justere | Negativ.
Og til sidst menuen Justere | Duofarve.




Fortsæt nu selv med at undersøge de forskellige filtre og deres virkninger. Afprøv filtrene
på nogle andre billedtyper - egne billeder eller billeder hentet fra internettet.
Se eksempler på brug af filtre på www.carmas.dk/photofiltre
Du skal finde linket, der åbner et nyt vindue med filtereksemplerne.
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Billedbehandling med PhotoFiltre

PhotoMasque
PhotoMasque bruges fortrinsvis til at ændre kanten af billedet, men der findes også nogle
masker, der slører hele billedet, fx tåge.




Start med at se eksempler på brugen PhotoMasque på www.carmas.dk/photofiltre
Du skal finde linket, der åbner et nyt vindue med eksemplerne.
Åbn billedet IM001218.JPG i PhotoFiltre.
Vælg menuen Filter | PhotoMasque… eller brug knappen på værktøjslinien

Klik og vælg masketype (se vinduet herunder).
Du kan lave ændringer på maskens Opacitet
(gennemsigtighed) og Farve.
Undersøg også mulighederne under Farve-mode.
Klik Præ-visning og se resultatet på det rigtige billede.
Afslut med Ok, når du er tilfreds med indstillingerne.

Klik og marker en af de mange maskefiler.
Se en smagsprøve i mini-billedet til højre i vinduet.
Afslut med klik på Åbn, når du er tilfreds med resultatet.

Internettet som ressource
Der findes et par dansksprogede hjemmesider med masser af opgaveforslag samt tips og tricks,
som er tilgængelig i PDF filformatet. Du kan læse direkte fra skærmen eller udskrive på papir.
Find linkene på kursushjemmesiden og bliv inspireret til at fortsætte arbejdet med PhotoFiltre.


Åbn kursushjemmesiden www.carmas.dk/photofiltre rul ned i den sidste del af
hjemmesiden og find overskriften Vejledninger til PhotoFiltre.

Udvid programmet
På programmets hjemmeside, hvor du i starten hentede programmet og sprogfilen, kan du
hente udvidelser til PhotoFiltre – de såkaldte Plug-ins. Du finder menuen Plug-ins i venstre
side af hjemmesiden. Plug-ins skal installeres. Vejledningen er desværre ikke på dansk.

Rigtig god arbejdslyst med billedbehandlingen!
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