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Inledning
Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 13.
Du bör ha mycket träning i att hantera olika minnen mappar och filer.
Denna kurs omfattar en grundläggande orientering om digitala bilder och en
grundläggande handledning för att använda vissa verktyg i program för
bildbehandling.
De program som användes: Utforskaren som ingår i operativsystemet,
Fotovisaren som ingår i operativsystemet, gratisprogrammet Irfanview och
Photoshop går ofta in i varandra. Du kan t.ex. välja vilket som helst av dessa
program för att ta bort en bild. Irfanview är ett gratisprogram som du kan ladda
ned från nätet. Photoshop kostar en del men du kan ladda ned programmet och
testa i 30 dagar. Nedladdning av program behandlas i Steg 2.
Räkna inte med att läroböcker och program stämmer helt överens. För att göra
denna kurs har programmet Photoshop och en lärobok för Photoshop använts.
Dessa har inte stämt överens utan du måste alltid räkna med att testa dig fram
ibland.
Kursen vänder sig till dig som är beredd att lägga ned en hel del energi för att
lära dig behandla bilder i olika sammanhang t.ex. Foto, Handledningar,
Tidskrifter, Websidor o.s.v. men som du snart inser är kursen en början av ett
mycket stort område.
Bildernas och texternas innehåll är ointressant och du kan därför mycket väl
använda egna bilder för att göra övningarna i kursen.
Skapa mappen \Bilder\Original.
Skapa mappen \Bilder\Original\Klara.

Skapa bilder
Kameran som jag använt är en Sony Cyber shot.
Starta utforskaren.
Kopiera in ett antal foton från din kamera eller från någon annan mapp till
\Bilder\Original. Du kan ladda ned foto 1, 3, 5, 6 från studyit.eu
Kopiera in ett antal bilder från nätet eller från någon annan mapp till
\Bilder\Original. När du hittat en bild t.ex. med hjälp av google kan du oftast
högerklicka och välja Spara som bild. Leta upp kvinna, man, stickad mössa,
tomte.
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Här kan t.ex. se hur stort minnesutrymme som bilden behöver. Om du pekar på
bildens namn ser du bildens storlek i bildpunkter/pixlar. Om du högerklickar
och väljer Egenskaper/Information kan du se fotodatum.

Windows fotovisare
Dubbelklicka på ett foto.
Nu startas Windows fotovisare som ingår i operativsystemet.

Med första knappen kan du visa alla bilder i mappen.
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Med andra knappen kan du t.ex. göra album.
Med tredje knappen kan du zooma.
Med fjärde knappen kan du radera bilder.
Med femte knappen kan du rotera en bild.
Med sjätte knappen du t.ex beskära en bild.
Med sjunde knappen kan du dela bilder.
Med åttonde knappen kan du skriva ut.
Stäng visningsprogrammet.
Klicka Visa/Flera alternativ/Extra stora ikoner långt upp till höger på skärmen.

Detta är ett lämpligt visningssätt när du ska hantera dina bilder.
Testa också Visa extra stora bilder.
Bilder som ska kasseras kan du t.ex ta bort redan här så du slipper hantera dessa
i onödan
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En sparad bild
Återgå till Detaljerad lista.
Bland de bilder som har visats här finns bilder från 225x225 bildpunkter/pixlar
som upptar ett minne av 4 kB till 4608x3456 bildpunkter som upptar 5115 kB.
Varje pixel kan ha endast en färg. Antalet färger som kan förekomma i en
bildpunkt kallas färgdjup. Färgen bestäms ofta av 24 bitar och detta ger ett
grundvärde på vilket minnnesutrymme som behövs för en bild. Det tillkommer
dock information om bilden och denna information ökar om bilden har
behandlats.
I denna kurs kommer vi att kalla originalbildens pixlar för bildpixlar.
Filtypen jpeg/jpg innebär att bilderna är komprimerade. Detta göres direkt i
kameran och innebär att lagringsutrymmet blir acceptabelt stort.
Komprimeringen försämrar inte bildkvalitén så mycket att det spelar någon
större roll.
Stäng utforskaren.

Bilden på skärmen
Högerklicka på skärmen och välj Bildskärmsinställningar.

Här kan du förändra antalet bildpunkter, som visas på hela skärmen, t.ex. mellan
800x600 pixlar och 1920x1080 pixlar. Testa hur skärmbilden blir med olika
antal pixlar. Ett större antal bildpunkter ger en mindre text på skärmen.
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Bredden på min skärm är 5000 mm och bredden i pixlar är 1920 pixlar enligt
dialogrutan.
Detta gör 1920/50 = 38 pixlar/cm eller 2,5 x 38 = 96 pixlar/tum eller 96
dots/inch.
Anteckna det antal pixlar som din skärm visar.
I denna kurs kommer vi att kalla de bildpunkter på skärmen som visar en bild
för skärmpixlar.

Irfanview
Ladda ned och installera Irfanview. Nedladdning av program behandlas i Steg 2
Starta Irfanview.

Klicka File/Open.
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Leta upp bilden man och dubbelklicka på den. Om du har en annan bild som är
liten väljer du den.

Till vänster i skärmens underkant ser du bl.a. bildens storlek i bildpixlar och
antalet bitar som bestämmer färgen (24 BPP) och att zoomstorleken är 100%
d.v.s. bilden har naturlig storlek (Sparad storlek). Längst till höger står
fotodatum eller kopieringsdatum från Internet.
Eftersom antalet skärmpixlar är större än antalet bildpixlar finns inget problem
med att visa bilden i naturlig storlek d.v.s. 100%.
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Observera att när bilden visas i denna storlek finns bara antalet pixlar för sparad
storlek angiven.
Klicka Edit/Delete för att ta bort bilden.
Klicka åter File/Open och dubbelklicka på foto 1.

Fotot har storleken 2048x1536 bildpixlar och får inte plats på skärmen.
Fotot har förminskats till 60% och är alltså drygt dubbelt så stort i den sparade
versionen.
Antalet skärmpixlar står i skärmens överkant (1224x918).
Fortsätt nu att förminska detta foto till 10% genom att klicka på
förstoringsglaset med minustecken i knappraden på skärmen.
Observera att antalet skärmpixlar minskar hela tiden.
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Mät fotots bredd på skärmen. Jag får 5,4 cm
Detta motsvarar 200 skärmpixlar som du ser överst på skärmen.
200/5,4 = ca 37 pixlar/cm eller ca 2,5 x 37 = 92 pixlar/tum eller dots/inch
Ungefär samma resultat som vi fick på sid. 6.
Detta kallas upplösning.
När du zoomar en bild ändrar du alltså antalet pixlar som utgör bilden men
antalet pixlar på skärmen är lika.
Klicka Edit/Delete.
Klicka File/Open.
Ladda in bild man
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Förstora bilden så att den blir ungefär lika stor som ett liggande A4-ark. T.ex.
till 732% genom att klicka på förstoringsglaset med plustecken.
Detta innebär att bilden är 7 gånger större än normalt alltså 7 gånger flera pixlar.
Du kan nu se att antalet skärmpixlar är 2196x1230 och 2196/225 = 7.
Du kan nu se att bilden blivit otydlig eftersom den är förstorad så att varje
bildpixel blir synlig.
Klicka Edit/Delete.

Bilden på papper
Klicka File/Open..
Öppna åter bild man.
Skriv ut en förstorad bild genom att klicka File/Print
och ändra enl. nedan så att bilden blir utskriven förstorad 7 gånger.
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Markera Landscape (liggande A4), Scale bredd 7.00 och höjd 7.00, left margin 15, top margin -12.
Klicka Print.
Du har nu gjort utskriften av bilden 7 gånger större än originalbilden.
Nu kan du se att storleken är ungefär som A4 och att bildkvalitén är dålig.
De kvadratiska bildpunkterna syns tydligt och du kan konstatera att antalet
bildpixlar hos en bild är avgörande för hur mycket bilden kan förstoras.
Här följer en tabell som visar sambandet mellan realistiska fotostorlekar och
totala antal pixlar.
Totalt antal pixlar
1 300 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000

Max bildstorlek i cm
13 x 18
18 x 25
20 x 30
25 x 34
30 x 40

Stäng dialogrutan Print
Klicka Edit/Delete
Öka antalet bildpixlar
Klicka File/Open och öppna bild man.
Antag att du vill ha en stor bild.
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Klicka Image/Resize/Resample

Öka bredden till 900 pixlar. Du ser då att höjden automatiskt blir 900 pixlar.
Klicka OK.

Klicka File/Print och skriv ut bilden med 7 gånger förstoring.
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Om du jämför de båda bilderna kan du se att pixlarna inte är så framträdande på
den sista.
Klicka Edit/Delete.
Minska antalet bildpixlar
Klicka File/Open och hämta in foto1.
Klicka Image/Information.

Du kan nu konstatera att filstorleken (Current memory size) är 9 Mb som i
utforskaren.
Klicka OK.
Klicka Image/Resize/Resample.
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Ändra bredden till 400 pixlar. Du kan konstatera att höjden ändras till 300
pixlar.
Klicka OK.
Klicka Image Information.
Du kan nu konstatera att filstorleken minskat till 351 Kb (Current memory size).
Klicka OK.
En anledning till att minska antalet pixlar är alltså att minska filstorleken vilket
man kanske vill göra för att få en snabbare överföring av bilder till nätet.
Vi har nu som hastigast tittat på hur man kan ändra filstorleken med hjälp av
Irfanview.
Stäng dialogrutan och klicka Edit/Delete.
Rotera
Klicka File/Open och ladda in foto1.
Som i visningsprogrammet kan du även här rotera en bild.
Klicka Image/Rotate left eller Image/rotate right.
Klicka File/Save as och spara i \Bilder\Original\Klara som roterad foto1.
Klicka Edit/Delete
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Beskär en bild i Irfanview
Klicka File/Open och hämta foto1
Antag att du vill ha ett foto som endast visar svanen.
Att plocka ut en del av ett foto kallas att beskära.

Tryck ned vänster musknapp där du vill ha övre vänstra hörnet på den beskurna
bilden.
Dra diagonalen och släpp så att du får en rektangel ungefär som ovan.
Du kan ändra bredden när musmarkören är en dubbelpil på en kortsida.
Du kan ändra höjden när musmarkören är en dubbelpil på en långsida.
Bekräfta bilden genom att trycka <Ctrl> + y på tangentbordet.
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Observera att du nu plockat bort pixlar från originalbilden och att t.ex. 323 x
164 pixlar nu är 100 %.
Klicka File/Save as och spara svanen i Bilder\Original\Klara som svanfoto1.
Avsluta Irfanview.

Photoshop
Starta Photoshop och klicka redigera.
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Den högra delen av skärmen (Effekter, Panelbehållare, Lager) behöver du bara
vid vissa tillfällen.
Klicka Fönster och ta bort markeringen för Bibliotek, Färg, Lager, Effekter.

Du har nu ett stort fönster och till vänster en rad med verktyg. Något av
verktygen är markerat. På bilden är 3.e verktyget hand markerat och
inställningar för verktyget finns i aktivitetsfältet överst.
Observera att vissa knappar har olika alternativ som visas om du håller knappen
nere tillräckligt länge.

Förstora ett foto
Vi ska börja med att förstora bilden Stickad mössa
Hämta bilden stickad mössa genom att klicka Arkiv/Öppna och dubbelklicka på
Stickad mössa.
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Klicka förstoringsglaset 2:a verktygsknappen (Zooma)
I aktivitetsfältet högt upp till vänster på skärmen kan du nu välja mellan zoom +
och zoom -. Klicka därefter på fotot för att testa. Till vänster i skärmens under
kant kan du se procenttalet.
Knapparna <Anpassa skärm> och <Fyll skärm> ger en bild som passar skärmen.
Zooma till 200 %.
Klicka Arkiv/Spara som och spara i \Bilder\Original\Klara som stor stickad
mössa.
Klicka OK i dialogrutan.
Starta Utforskaren och jämför stickad mössa i mappen Original och stor stickad
mössa i mappen Klara.
Bilderna är lika stora även om stor stickad mössa nu upptar mer minne.
Öppna stickad mössa igen.
Klicka Arkiv/Skriv ut.
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Ställ in utskriftsstorlek 20,3 x 25,4 cm
.
Sammanfattning: Du kan inte påverka bildens storlek genom att zooma och
spara bilden. Däremot kan du skriva ut en förstorad bild.
Klicka Arkiv/Stäng

Beskär en bild i Photoshop
Klicka Arkiv/Öppna och hämta foto 1.
Klicka 10:e verktygsknappen (Beskärning)
Antag att du vill ha en bild på enbart svanen.
Placera musmarkören i övre vänstra hörnet av den bild du vill ha och dra
diagonalen.
Du har nu fått en rektangel mitt i fotot.
Du kan ändra rektangels storlek genom att dra i någon av de fyra pilarna i
rektangelns hörn.
Du kan ändra bredden när musmarkören är en dubbelpil på en kortsida.
Du kan ändra höjden när musmarkören är en dubbelpil på en långsida.
Du kan flytta rektangeln över fotot genom att dra rektangeln.
Ändra rektangeln så att du får ett fint foto av enbart svanen.
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Bestäm det nya fotot genom att klicka på gröna bocken under svanen.
Klicka Arkiv/Spara som och spara i \Bilder\Original\Klara som svanfoto2.
Klicka OK i dialogrutan.
Kontrollera bildens storlek i utforskaren.
Svanfoto 2 har färre pixlar än foto 1.
Klicka OK i dialogrutan och Arkiv/Stäng.

Arbeta med samma bild i två fönster
Klicka Arkiv/Öppna och hämta Stickad mössa.
.
Klicka Fönster/Bilder/Nytt fönster för stickad mössa. Icon kvadrat sida vid sida
Två rubriker för stickad mössa visar nu att det finns två fönster med stickad
mössa.

Du kan nu göra de båda fönstren aktiva växelvis genom att klicka på bilderna.
Rubriken har fetstil i det aktiva fönstret.
Gör det högra fönstret aktivt.
Klicka på 2:a verktygsknappen (Zooma).
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Zooma den högra bilden till 200 %genom att ändra siffrorna och klicka på
bilden.

Måla mössan blå på olika sätt
Utan markering
Klicka på den högra bilden

Välj Förgrundsfärg knapp 2 och se till att den är blå. Du kan ändra
förgrundsfärg genom att dra pilarna i dialogrutan så att den stora kvadraten har
den färg du vill ha. Klicka därefter på den färgen som då ska dyka upp i den lilla
kvadraten.
Klicka OK
Välj pensel knapp 17 och se till att penselstorlek är 10 pixlar och Opasiteten
(Täckningsgraden är 50 %)
Måla den högra mössan blå. Den vänstra bilden målas nu samtidigt. Om du
målar utanför mössan kommer detta att synas. Vitsen med att ha en större bild
att måla är att du har större möjlighet att träffa rätt.
Om behöver kan du använda radérgummit knapp 16.
Gör vänstra fönstret aktivt och klicka Arkiv/Spara som stickad blå mössa i
/Bilder/Original/Klara
Klicka OK i dialogrutan
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Klicka Arkiv/Stäng alla

Med markering
Klicka Arkiv/Öppna och hämta Stickad mössa i mappen Original.
Klicka Fönster/Bilder/Nytt fönster för stickad mössa.
Två rubriker för stickad mössa visar nu att det finns två fönster med stickad
mössa längst ned till vänster.
Lägg fönstren bredvid varandra genom att klicka iconen till höger om hjälp/Två
fönster sida vid sida..

Du kan nu göra de båda fönstren aktiva växelvis genom att klicka på bilderna.
Rubriken har fetstil i det aktiva fönstret.
Gör det högra fönstret aktivt.
Klicka på 2:a verktygsknappen (Zooma).
Zooma den högra bilden till 200 % och klicka på bilden
Välj 6:e verktyget magnetlasso.
Dra pilspetsen utefter mössans kant. Du ska nu få en linje. Om du missar lite ska
myrgången dras till kanten. Släpp musknappen när du kommer till utgångsläget.
Linjen ska nu förvandlas till en myrgång. Om du misslyckas kan du radera med
<Esc>
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Välj förgrundsfärg som tidigare.
Välj pensel som tidigare och måla mössan blå.
Nu spelar det ingen roll om du målar utanför markeringen. Den färgen kommer
inte att synas.
Klicka Arkiv/Spara som och spara bilden i \Bilder\Original\Klara som blå
stickad mössa
Klicka OK i dialogrutan.
Klicka Arkiv/Stäng alla.

Måla tomtens luva blå
Med trollstav
Klicka Arkiv/Öppna och hämta tomten.

Klicka Fönster/Bilder/Nytt fönster/iconen sida vid sida
Nu visas ytterligare en rubrik Tomten.
Du kan nu göra de båda fönstren aktiva växelvis genom att klicka på bilderna.
Rubriken har fetstil i det aktiva fönstret.
Gör det högra fönstret aktivt.
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Klicka på 2:a verktygsknappen (Zooma).
Zooma till 200% och klicka i högra fönstret.
Välj + och klicka på högra fönstret så att högra bilden blir större.
Klicka 7:e verktygsknappen Trollstav.
Klicka OK i dialogrutan.
Klicka på tomten..
Du ska nu ha fått en myrgång runt tomten.
Kontrollera att du har 24:e verktygsknappen (Ange förgrundsfärg) inställd på
blått.
Klicka 17:e verktygsknappen (Pensel) och ställ in penselstorlek 60 pixlar i
aktivitetsfältet. Kontrollera att Opaciteten (Täckningsgraden) är 100 %
Måla nu tomten blå och observera att du kan se resultatet på den ursprungliga
bilden när du är klar. Om du råkar måla utanför hatten så kommer inte den
färgen att synas.
Gör vänster fönster aktivt.
Klicka Arkiv/Spara som och spara bilden i Bilder\Original\Klara som blå tomte.
Klicka OK i dialogrutan
Du kan försöka måla stickad mössa med magnetlasso. Detta kommer inte att
lyckas eftersom färgen på mössan varierar.
Klicka Arkiv/Stäng alla.
Sammanfattning
Du kan markera en del av en bild på olika sätt. Den markerade delen visas som
en myrgång. Du har nu använt markeringen för att måla utan att kladda ner
utanför markeringen.

Ta bort fräknarna
Klicka Arkiv/Öppna och ladda in foto5.
Antag att vi vill ta bort flickans fräknar.
Klicka Fönster/Bilder/Nytt fönster för foto5.
Nu visas rubriken foto5.jpg
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Klicka Icon sida vid sida.

.
Gör högra fönstret aktivt.
Klicka på 2:a verktygsknappen (Zooma) .
Klicka på + i aktivitetsfönstret och förstora bilden i högra fönstret till 100%.
Klicka på 14:e verktygsknappen (Punktlagningspensel) och klicka på fräknarna.
Aktivera det vänstra fönstret.
Klicka Arkiv/Spara som och spara i /Bilder/Original/Klara som rensadflicka.
Klicka OK i dialogrutan.
Klicka Arkiv/Stäng alla.

Lager
Skapa flera lager
Klicka Arkiv/Öppna och ladda in foto6 från mappen Original.
Se till att Fönster/Lager är markerat.
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Klicka 5:e verktygsknappen (Rektangulär Markeringsram).
Markera den lilla tavlan genom att hålla vänster musknapp nere och dra
diagonalen .
Skapa ett nytt lager genom att klicka Lager/Nytt/Lager via kopiera.
Som du ser till höger under rubriken Lager finns nu det ursprungliga fotot i lager
Bakgrund och tavelkopian i lager Lager 1. Schackmönstret visar att området
bakom tavlan är tomt.
Klicka 1:a verktygsknappen (Flytta)
Flytta den nya kopian lite till vänster genom att hålla vänster musknapp nere och
dra så att du ser två lika tavlor.
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Du kan nu tänka att tavelkopian finns i ett eget lager framför fotot.
Om du nu försöker spara fotot med tvillingtavlor på vanligt sätt med
Arkiv/Spara som ser du att filtypen blir foto6.psd. Ändra därför filtypen till jpg
och spara som tvillingtavlor.jpg i \Bilder\Original\Klara.
Klicka Arkiv/Stäng alla.
Skapa en vit bakgrund.
Klicka Arkiv/Öppna och ladda in tvillingtavlorna.
Klicka <Ctrl> + n på tangentbordet.
Klicka OK i dialogrutan.
Du ska nu få en vit rektangel som ligger över fotot och ytterligare en rubrik
Namnlöst.
Klicka Fönster/iconen sida vid sida.
Du ska nu få den vita rektangeln i vänstra fönstret.
Gör vänstra fönstret aktivt.
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Klicka 4:e verktygsknappen (Rektangulär Markeringsram) och dra diagonalen i
tavelkopian.
Du ska nu flytta tavelkopian till den vita bakgrunden men se först till att båda
fönstren har ungefär samma zoomstorlek.
Använd flyttverktyget (1:a verktygsknappen Move tool) och dra tavelkopian till
mitten av den vita bakgrunden och släpp där.
Tavlan försvinner när du är bakom den vita bakgrunden men kommer tillbaka
när du släpper.
Gör vänster fönster aktivt.
Spara tavlan med vit bakgrund genom att Klicka Arkiv/Spara som och spara
som ensam tavla.jpg i \Bilder\Original\Klara.
Klicka OK i dialogrutan
Klicka Arkiv/Stäng alla.
Skapa bakgrund från ett foto.
Klicka Arkiv/Öppna och ladda in foto6.jpg från mappen Original
Klicka Arkiv/Öppna och ladda in foto4.
Foto 4 ligger nu över foto6.
Klicka Fönster/Ordna/Lägg alla sida vid sida.
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Gör fönstret med tavlan aktivt.
Klicka 5:e verktygsknappen (Rektangulär Markeringsram) och dra diagonalen i
den lilla tavlan.
Klicka Lager/Nytt/Lager via kopiera.
Kontrollera att du har 2 lager.
Du ska nu flytta tavelkopian till foto4 men se först till att båda fönstren har
ungefär samma zoomstorlek.
Klicka 1:a verktygsknappen (Flytta) och dra tavelkopian till foto4 och släpp där.
Tavlan försvinner när du är bakom foto4 men kommer tillbaka när du släpper.
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Gör fönstret med ensamma tavlan aktivt.
Spara tavlan genom att Klicka Arkiv/Spara som och spara som ensam tavla på
vänern.jpg i \Bilder\Original\Klara.
Klicka Arkiv/Stäng alla.
Svara Nej i dialogrutan.
Skriva text i ett foto
Klicka Arkiv/Öppna och ladda in foto3
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Markera stranden röd som på bilden.

Högerklicka på 16:e verktygsknappen (Text). Högerklicka och kontrollera att
Vågrät text är markerad.
I aktivitetsfältet väljer du Times new roman, Bold för fetstil, 36 pkt för
teckenstorlek, vänsterjusterad text och vit färg.
Klicka där du vill att texten ska börja och skriv: Det rödmarkerade området
Tryck <ENTER> och skriv: är bebott av bäver.
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Resultatet ska bli som på bilden.
Klicka 1:a verktygsknappen (Flytta).
Du kan nu flytta texten genom att dra den om det skulle behövas..
Du kan nu konstatera att även texten har fått ett eget lager.
Klicka Arkiv/Spara för webben spara som Jpeg och kalla fotot bäverområde.
Spara i Bilder\Original\Klara.
Klicka Arkiv/Stäng .
Klicka Nej i dialogrutan.
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