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Photoshop CS2 er især rettet imod grafikere 
og andre professionelle, der har behov for 
avanceret billedbehandling, herunder foto-
grafer.  Det betyder dog ikke at alle andre så 
er udelukkede fra at benytte programmet. 
Photoshop CS2 er helt oplagt af interesse for 
digitalfotografer på grund af de uendelige 
billedbehandlingsmuligheder. 

Billedopløsning 
Digitale billeders opløsning måles i ppi (pi-
xels per inch, på dansk: pixels pr. tomme). Jo 
flere pixels pr. tomme, jo flere detaljer kan 
der være i billedet. Der forekommer jævnligt 
en sammenblanding af begreberne i forbin-
delse med måleenheden for billedopløsnin-
gen. De fleste scanner-producenter angiver 
rask væk, i deres scannersoftware, opløsnin-
gen som dpi (dots per inch, på dansk punkter 
pr. tomme). Dpi har faktisk intet med bil-
ledopløsningen at gøre, men er den måleen-
hed, der benyttes i forbindelse med udskrift 
til printere og til tryk.  

Problemet er såre let at knække. Scannersoft-
warens dpi skal simpelthen forstås som ppi. 
Ønsker du at indscanne et billede i opløsnin-
gen 300 ppi, så skal du vælge 300 dpi i scan-
nersoftwaren. Inden du starter på indscannin-
gen, skal du gøre dig klart, hvad du skal bru-
ge billedet til. Det har i højeste grad betyd-
ning for, hvilken billedopløsning og størrelse 
du skal indscanne i.   

Formålet med billedet 
Skal billedet bruges i flere forskellige sam-
menhænge, skal den højeste nødvendige op-
løsning vælges. Skal et billede for eksempel 
bruges til både udskrift på en printer og på en 
webside, skal det indscannes, så billedopløs-
ningen passer til den opløsning, der skal an-
vendes til udskriften. Årsagen til dette er, at 
udskriftsopløsningen skal være markant hø-
jere end den, du skal bruge til en webside. 
Bagefter kan du så gemme en kopi af billedet 
til webbrug og i den sammenhæng reducere 
billedopløsningen i kopien. Den følgende lille 

tabel er en oversigt over, hvilke billedopløs-
ninger du skal indcanne billedet i, alt efter 
den påtænkte brug.  

 FORMÅL PPI 

Web 96 

Standard laserprinter 150 

Inkjet-printer  180-225 

Offset-tryk 200-300 
 

Det er oplagt at mene, at et billede bliver bed-
re på en udskrift, hvis man indscanner i en 
højere opløsning end vist i skemaet, men det 
holder ikke. En inkjet-printer, der for eksem-
pel udskriver i 1440 dpi, kan ikke presses til 
at udskrive bedre end dens egen maksimale 
udskriftsopløsning. Det vil sige, at en billed-
opløsning på mere end 225 ppi i forbindelse 
med en inkjetprinter reelt vil være at overdri-
ve, med mindre billedet også skal bruges til 
professionelt tryk. I en del tilfælde bliver ud-
skriften endda dårligere, hvis billedopløsnin-
gen meget højere end det, printeren kan ho-
norere. Rene stregtegninger bør imidlertid 
indscannes ved en opløsning, der er højere 
end 300 ppi. Her er 600 ppi ganske velegnet. 
Det vil give mere skarpe og præcise streger. 

TIP 

Skal du indscanne mange billeder, kan det 
være ret tidskrævende at indscanne fra Pho-
toshop CS2. Brug i stedet det program, der 
fulgte med din scanner. Derefter kan du ro-
ligt redigere billederne i Photoshop CS2. 

 

Moiré 
Det meste scannersoftware har en funktion, 
der helt oplagt bør anvendes, når du ind-
scanner billeder fra trykt materiale, for ek-
sempel aviser eller tidsskrifter. Denne funkti-
on benævnes i de fleste scannerprogrammer 
Descreen. Ved indscanning af trykt materiale 
vil du få en kedelig effekt i det indscannede 
materiale. Den giver sig udslag i et generende 
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mønster. Dette mønster kaldes moiré. Mønste-
ret opstår, fordi der i forbindelse med tryk, 
lægges et raster i billederne. Rasteret opdeler 
billedet i bittesmå punkter. Dette forhindrer, 
at billedet bliver til en frastødende farvepla-
mage på papiret, når det trykkes.  

Photoshop CS2 indeholder ikke en descreen-
funktion. Du kan dog reducere moiré-møn-
steret ved hjælp af en anden metode. 

1. Find og åbn billedet MOIRE.JPG. 

 
Billede med moire-mønster.  
Her vist på et udsnit. 
 

2. Vælg Filter-menuen  Støj  Fjern støj. 
Anvend eventuelt filteret en gang mere, 
hvis det ikke er nok. 

 
Billedet efter Reduce Noise.  
Det hjalp lidt. 
 

Digitalkamera 
Billedopløsningen i et digitalkamera bestem-
mes af kameraets CCD-enhed. Billedopløs-
ningen måles i megapixels (en megapixel er 
lig med 1 million pixel). Jo flere megapixel et 
digitalkamera er udstyret med, jo højere op-
løsning får billedet. Resultatet er flere detal-

jer. Antallet af megapixels er dog ikke det 
eneste, der spiller ind, når det gælder kvalite-
ten af billederne. Objektivet har i praksis en 
større betydning. Billederne lagres på lager-
enheder i form af flash-kort, der kan indehol-
de en større eller mindre mængde data af-
hængigt af lagerkapaciteten på kortet. Tager 
du billeder med en høj billedopløsning og i 
største størrelse vil kortet blive fyldt op ret 
hurtigt. Det vil være en god idé at tage et eller 
flere ekstra kort med dig, hvis du skal tage 
rigtig mange billeder, for eksempel på ferien. 

Photoshop CS2 er velegnet til at arbejde med 
digitalfoto.  Sørg for at medfølgende kamera-
software, så som drivere og så videre, er in-
stalleret på din computer. Forbind kameraet 
til computeren ifølge vejledningen til dit ka-
mera. Et godt alternativ er at anskaffe en 
kortlæser, der sættes til en af computerens 
USB-porte. Derefter indsættes flash-kortet i 
kortlæseren, der dermed fungerer som et 
drev på computeren. 

Filformater og digitalkameraet 
I forbindelse med lagring af billeder i digital-
kameraernes hukommelseskort benyttes for-
skellige filformater. Det mest almindelige er 
jpg-formatet. Desuden anvendes jævnligt 
tiff- og raw-formaterne. Filer i tiff-formatet 
fylder mærkbart mere end jpg. Desværre er 
raw-formatet ikke et standard-format. Hver 
kamera-producent har sin egen version af 
formatet. Raw-formatet er det tætteste, du 
kommer på en digital ’film’. Der er hverken 
tilføjet hvidbalance eller skarphed, ligesom 
der heller ikke er foretaget farvekorrektioner, 
gammajustering eller niveaujustering. For at 
importere billeder i raw-formatet skal du an-
vende Photoshop CS2s TWAIN-modul. Pho-
toshop CS2 kan genkende og åbne de fleste 
gængse rawformater. Raw-formatet optræder 
med en lang række filtyper så som crw, nef 
og cr2. Formatet gør det muligt at bestemme 
den rette hvidbalance, kontrast, farvemæt-
ning, skarphed og så videre. Photoshop CS2 
overskriver ikke den originale raw-fil, men 
gemmer udelukkende de seneste indstillinger 
af billedet. Justering af et foto i raw-format 
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foregår i Camera Raw-dialogboksen. Her kan 
du samtidig gemme de eventuelt foretagne 
ændringer, hvis du ønsker det. Bemærk, at 
sproget i dialogboksen er engelsk. Dette 
skyldes, at der er tale om en selvstændig pro-
gramdel, der ikke er oversat til dansk. 

1. Find og åbn IMG_0523.CR2. Photoshop 
CS2s Camera Raw-dialogboks åbnes.  
Se illustrationen nederst på siden. 

2. I Raw-dialogboksen kan du justere dit foto 
og gemme ændringerne. Når du åbner bil-
ledet, foretages der en automatisk juste-
ring af det indlæste foto. Ønsker du at 
ændre på indstillingerne, har du en række 
muligheder at vælge imellem. På Adjust-
fanebladet kan du justere hvidbalance 
(Whitebalance), eksponering (Exposure), 
farvetemperatur (Temperature), farvetone 
(Tint), Ikke alle gennemgås i denne øvelse. 
Skygger (Shadows), Lys (Brightness), kon-
trast (Contrast) og farvemætning  (Satura-
tion). Anvend skydehåndtagene ved hver 
enkelt indstilling til at finjustere billedet. 

Billedet er klart undereksponeret, så du 
kan med fordel skrue op for eksponerin-
gen. Indstil denne til cirka +0,70. 

3. Hvidbalancen kan justeres, såfremt du ik-
ke fik denne indstillet ordentligt ved opta-
gelsen af et foto. I White Balance-rullelisten 
finder du en række forud definerede ind-
stillinger, der svarer til de mest typiske 
optagelsesforhold. Standardindstillingen 
er As Shot (som optaget). Prøv at vælge 
Cloudy – det giver lidt mere liv i billedet 
og passer bedre til optagelsesforholdet. 

4. Detail-fanen giver dig blandt andet mulig-
hed for at justere skarpheden (Sharpness), 
Også her skal du justere ved hjælp af sky-
dehåndtagene. Standardindstillingen er 
25. Øg skarpheden til 28. 
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5. I nederste venstre side af dialogboksen 
kan du blandt andet indstille billedstørrel-
se og opløsning. Billedstørrelsen behøver 
du ikke at gøre noget ved nu. Til gengæld 
er det en fordel at indstille billedopløsnin-
gen. Som standard foreslår programmet 
240 pixels/inch. Denne billedopløsning er 
ganske til både gode udskrifter og til tryk. 
Netop til tryk bør du dog ændre den til 
300 pixels/inch, da mange trykkerier for-
langer denne billedopløsning. Når du er 
færdig med at foretage indstillingerne, 
skal du klikke på Save-knappen for at 
gemme disse samt konvertere billedet til 
et digitalt negaiv i dng-formatet. Dette er 
Adobes eget format og bibeholder alle bil-
ledoplysninger. Bemærk dog, at dette ikke 
åbner billedet i Photoshop CS2. Save Opti-
ons-dialogboksen åbnes. 

6. I Save Options-dialogboksen kan du vælge 
mellem at gemme billedet i samme map-
pe, som du hentede det fra eller vælge en 
ny placering. I File Naming-feltet kan du 
vælge hvilken type filnavn, billedet skal 
gemmes under. Det oprindelige filnavn 
anvendes, men du kan tilføje forskellige 
typer nummering, for eksempel filnavn + 
et tocifret nummer. Det er især praktisk, 
hvis du har åbnet en hel serie billeder i 
Camera Raw. Ønsker du at inkludere den 
originale raw-fil i dng-filen, skal du akti-
vere Embed Original Raw File. Klik på Sa-
ve-knappen.  

 
Save Options-dialogboksen. 

 

For at få hente billedet ind i Photoshop CS2, 
skal du klikke på Open-knappen. Derved åb-
nes billedet i Photoshop CS2, og du kan fore-
tage den nødvendige yderligere redigering af 
billedet. Når du har åbnet billedet i Photo-
shop CS2, bør du gemme det i psd-formatet. 
Derefter kan du redigere det lige så tosset, du 
vil. De redigerede versioner kan passende 
gemmes i tiff- eller jpg-format. 

 
 

Ensartede indstillinger 

Du kan bruge indstillingerne fra ét billede på 
alle de billeder, du har åbnet i Camera Raw. 
Dette kan være ganske smart, hvis billederne 
stammer fra samme fotosession og derfor er 
ret ens, hvad eksponering, lys og med mere 
angår. 

Klik på pilen til højre for Settings-feltet, og 
vælg Save settings i den menu, der åbnes. Giv 
eventuelt filen et beskrivende navn, og klik 
på Gem-knappen. Tilsvarende indlæser du en 
Settings-fil ved at klikke på pile-knappen, og 
vælge Load Settings.  

EXIF 
EXIF (Exchangeable Image File Format) er et 
indbygget filformat, der rummer en lang 
række tekniske oplysninger om dato, tids-
punkt, billedopløsning, iso-indstilling, blæn-
de eventuel komprimering af billeddata, eks-
poneringstid med mere. Dette kan være prak-
tisk, hvis man senere gerne til vide, hvordan 
det nu var, at man optog et bestemt fotografi. 
På en Windows-baseret computer kan du til-
føje informationer til filformaterne tiff, jpeg, 
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eps og pdf.  På en Macintosh-computer kan 
du knytte informationerne til alle billedfil-
formater. Du kan tilføje oplysninger såsom 
billedtitel, billedtekst og oplysninger om op-
havsret med videre.  

1. Vælg Filer-menuen  Filinfo. Filinfo-dia-
logboksen åbnes.  

2. Indtast de ønskede informationer i felterne 
i de respektive kategorier, for eksempel dit 
navn, din mail-adresse og din hjemme-

side-adresse. Se illustrationen nederst på 
siden. 

3. Klik på OK-knappen for at føje informati-
onerne til billedet. 

Bemærk, at hvis Photoshop CS2 registrerer, at 
billedet indeholder et Digimarc vandmærke, 
vil Meddelelse om ophavsret og URL med op-
havsretslige oplysninger-felterne automatisk 
blive udfyldt. 

Du kan læse mere om EXIF på www.exif.org. 

 

Filinfo-dialogboksen. 

 


