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Visse digitale fotoapparater har det med at tage mørke billeder  - især i
modlys. Du skal nu prøve at se, om du kan gøre noget ved et af disse
meget grumme eksempler.
Hent billedet   strand.jpg
Kopi: Vælg   Fil, Gem en kopi

Prøv først at vælge knappen: Jeg prøver lykken

Programmet foretager en automatisk justering
af Belysning og Farve.

Jeg synes ikke det er helt nok!
Vælg   Fortryd Jeg prøver lykken

Prøv så knappen: Automatisk farve

Jeg synes ikke, det ændrede det store!
Vælg   Fortryd Automatisk farve

Vælg at trække i skyderen:
Oplys mørke områder

Det lader vi stå og vælger ikke!

Jeg kunne godt tænke mig at „få marehalmen
til at gro lidt mere“!

Fanen:   Justering

Vælg at trække i
de forskellige skydere

Du kan fortryde her.

I nogle tilfælde er det
muligt at vende tilbage
til originalen:
Højre mus på billedet

Fortryd alle ændringer

Justering

Værktøjerne:

Automatiske

værktøjer

Gem en kopi

Fjern redigeringer
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Skriv tekst:
Justeret strand

Vælg   Fil, Gem som

Justeret strand.jpg

Prøv også at åbne billedet    tag4.jpg

Husk at lave en kopi   Fil, Gem en kopi,

som du kan justere på

Først Prøvede jeg lykken!

Men det så ikke ud til at være Lykken,
så det fortrød jeg.
Så prøvede jeg   Automatisk Kontrast * 2

Og   Automatisk Farve * 2

Det hjalp synes jeg! - men når du er tilfreds!
Vælg   Fil, Gem som

som:   tag4a.jpg

Hent billedet „Møns Klint.jpg“
Dette kamera har en tendens til at gøre billedet
lilla-blå, nok på grund af spejlingen fra havet
Husk at lave en kopi   Fil, Gem en kopi

Denne gang Prøvede jeg også Lykken - og med bedre resultat,
Måske et „Glansbillede“, så jeg satte lidt mere Lys på
Nu har billedet fået lidt mere naturlige farver
Gem det evt. som:   „Møns Klint1.jpg“

Hent billedet „DT09_03B.jpg“ - husk Kopi

Roter og Zoom på billedet, og fanen
Justering for at gøre noget ved farverne
Gem det evt. som:   „Børn.jpg“

Hent billedet „Ski.jpg“  - husk Kopi

På dette snebillede har kameraets lysmåler troet,
at der var mere lys, end der i virkeligheden var -
og himmelen har skabt blåtone i sneen.
Gem det evt. som:   „Ski1.jpg“

Prøv at finde andre billeder i Pouls- og Hannes mapper
HUS AT LAVE EN KOPI

som du kan prøve at arbejde på!

Gem som

Flere opgaver
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En anden ulempe ved fotografering er „røde øjne“, når der tages billeder
med blitz.
Hent billedet   øje.jpg           - husk Kopi

Zoom ind på øjet
Det bliver tydeligt, at programmet arbejder
i Pixels ( små firkanter), men når du klikker
på    Røde øjne   Forsvinder Zoomen

En firkant opstår omkring det røde i øjet -
Øjet bliver mørkt med en grøn markering
Fortryd handlingen:   Nulstil

Find   roede_oejne.jpg   under Pouls-billeder
HUSK kopi

Fjern de røde øjne på dette billede
Gem billede som   roede_oejne1.jpg

Du kan også søge efter billeder med røde øjne i    WWW.Google.dk

Klik på et af Linket:   Billeder

Skriv i Søgefeltet: Røde øjne

Tryk   <Enter>

Klik på et af billederne - og klik derefter her

Højre mus på billedet:   Gem billede som

Gem det på din USB-pen
i mappen    Picasa_billeder

Nu kan du arbejde med det i Picasa

Røde øjne

Billeder fra

Internettet

Billeder fra Poul
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Åben billedet   DT_03_09D

Horisonten og skorstenene på billedet er lidt skæve.
Dem skal vi have rettet.
Husk at tage en Kopi

Det er ikke let at se om skorstenene
er „i vatter“, men Zoom lidt ind på billedet og
vælg   Ret op   (zoomen forsvinder) og der opståer et Gitter
på billedet. Træk i   Skyderen - Brug den bagerste mole som sigte

Vi skal nu have billedet beskåret, så vi
kun har „Værket“ og ikke så
meget „promenade“

Vælg   Beskær

Vælg formatet   9 x 13

Vælg   Anvend

Gem billedet som  DT_03_09D1

Du kan gå på Pouls og Hanne

Mappe

og finde flere billeder, der skal
rettes op!

Eller på www.google.dk (billeder) og skriv    Horisont  som søgeord

Andres billeder

Ret op


