Kursinnehåll från EPS Mediautbildning
För fler kurser, gå till mediautbildning.nu

M83 Bildkorrektion Steg-för-steg (1
dag)

Selektiva ändringar
• Smarta filter med mask för bl.a. framhävning av motiv
• Spara bilden som original (lämpliga filformat)

Photoshop är ett suveränt program för bildbearbetning. Problemet
ligger många gånger i att man gör samma typ av ändring på bilden
med olika verktyg eller programvaror. Osäkerhetsfaktorn är ganska
hög ibland. och bildresultatet ojämnt.
I kursen går vi igenom de grundläggande verktyg som man ska
använda för att få ett optimalt bildflöde. Vi går igenom olika typer
av motiv att använda dessa verktyg på och i vilken ordning de ska
användas. Slutligen lär vi oss hur man kontrollerar att resultatet blir
optimalt.

Förberedelse för tryck
• Spara en arbetskopia av bilden för CMYK-konvertering
• Sammanslagning av lager
• Visa korrekturfärger och tryckbarhetsvarning
• Justera bilden för tryck. Tips och tricks
• Tryckuppskärpning
• Eventuell friläggning, med banor eller mask
• Konvertera till 8-bitar per kanal
• Konvertera till CMYK med rätt inställningar
• Lämpliga filformat för montering i layoutprogram

Vår bildgenomgång börjar med hantering av råformat från kameran
och fortsätter sedan med genomgång av ett antal förbestämda
redigeringssteg.

Automatisering
• Använda makron för repetitiva uppgifter
• Skapa "kom ihåg-makro" för ordningens skull

Förkunskaper
Datorvana. Viss erfarenhet med digital fotografering är att
rekommendera, dock inget krav. Tidigare bildarbete i Photoshop är
ett krav.

Alla kursdeltagare får kursintyg.

Mål
Efter kursen ska fotografen eller bildproducenten ha lärt sig att
skapa ett välplanerat bildflöde där man använder samma
grundläggande verktyg för att uppnå ett optimalt resultat med ökad
produktivitet.

KUNSKAP ON DEMAND
Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:
1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
med offert.

Vi jobbar först och främst med optimerat RGB-bildflöde med ICC
simulering på skärmen mot olika tryckmetoder och
papperskvaliteter.

2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
kunskapsområden.

KURSINNEHÅLL

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hurgör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan
skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

Bridge och Camera RAW
• Kort om RAW-format och konvertering till DNG
• Använda Bridge för att kategorisera och märka upp bilderna
• Öppna bilden i Camera RAW
• Vitbalans och korrigeringar i Camera RAW
• Enklare retusch och graderade filter i Camera RAW
• Inställningar för färgrymd och bitdjup i Camera RAW
• Öppna som smart objekt i Photoshop
Photoshop
Korrigering
• Färghantering och ICC-profiler
• Tilldela v.s. konvertera till profil
• Teori om bitdjup och upplösning
• Svart och vitpunkt (grundkontrast)
• Gråbalans i Photoshop
• Justeringslager för korrigering av ljus, kontrast, mättnad m.m.
• Masker och kanaler för selektiv justering
• Uppskärpning med smart skärpa
• Ta bort damm, repor och reducera brus
• Retusch i separata lager
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