Hovedforløb 1 - Bach El

Grafik og billedbehandling

Opgaven
Til Bach El’s hjemmeside skulle han bruge et billede af ham selv under ’om Bach El’, og det billede
der var på den gamle hjemmeside var ikke så god i
farverne, så det billede, samt andre billeder jeg har
brugt på hjemmesiden, har jeg redigeret.

Hvis jeg var gået i gang med opgaven noget tidligere, ville jeg få taget nogle nye billeder, da disse er
taget med en mobil telefon.
Derefter gik jeg ind i ’Camera Raw Filter’ og rettede
på kontrasten, højlyset, skygger osv.

Øverst kan der ses et før og efter billede.
Programvalg
Jeg har redigeret billederne i Photoshop.
Beskrivelse
Jeg startede med at lave billedkvaliteten højere, da
det ikke var den bedste billedkvalitet.
Normalt bruger man 75 px i resolution, men i dette
tilfælde var det bedst at bruge 150.
For at reducere støjen i billedet har jeg brugt Preserve Details (enlargement) på 49%.

Indenunder ’Camera Raw Filter’ rettede jeg også lidt i
luminansen i billedet, da det stadigvæk var lidt grumset.
Luminace gør, at billedets kanter bliver lidt mere
’bløde’ og bare generelt bliver billedet mere ’blødt’.

Efter jeg satte effekten på billedet, så satte jeg det
til at være ’Overlay’, altså at den ligger ovenpå det
første billede.

Derefter duplikerede jeg laget og ved det lag der
blev duplikeret, lagde jeg en effekt på, som hedder
High Pass. High Pass er en effekt, som fremhæver
kanterne på billedet.
På billedet nedenfor ses hvor meget jeg har valgt af
High Pass. Det har jeg gjort fordi, at kanterne skulle
fremhæves, men ikke for meget.

Efter jeg gjorde det var billedet færdigt, og jeg eksporterede det som et JPG billede.
Kvalitetskontrol
Jeg synes, det var nemt at få lavet det billede, da
jeg vidste hvordan jeg skulle gøre. Så ved billedredigering har der ikke været nogle udfordringer.
Kunden er også meget tilfreds med billederne på
hjemmesiden.

