Photoshop tips
Opret Action
Vi kender det alle sammen. Der er nogle ting vi gør igen og igen. Her er det at actions kommer på banen og
kan spare os for en masse tid.
Her kommer et eksempel på en aktion der konverterer billede til 8 bit, ændrer billedstørrelse, Starter
Camera raw, gemmer filen og lukker billede i Photoshop.
1. Åben et billede med et forhold på 16-9 eller klip det til med et forhold på 16/9 inden der
fortsættes. Billede skal have en bredde på mere end 1920PX.
2. Få vist panelet handlinger ved at vælge Vindue – Handlinger
3. Opret et nyt sæt til handlinger navngiv den evt. Billedstørrelse
4. Vi skal nu indspille selve handlingen.
5. Tryk på Opret ny handling.
6. Navngiv handlingen evt. 1920 sæt Billedstørrelse – Funktionstast evt. CTRL + F5 (Der er frit valg, F12)
7. Tryk Indspil.
8. Vælg Billede – Tilstand – 8 bit.
9. Vælg Billede – Billedstørrelse – 1920
10. Vælg Filter – Konverter til smart filter.
11. Vælg filter – Camera Raw
12. Åben Detalje og sæt skarphed til 30 tryk OK
13. Vælg Filer – Gem Som og klik frem til den mappe der skal gemmes i. (Der må ikke ændres filnavn)
14. Vælg Filtype JPG eller andet.
15. Gem.
16. Vælg evt. Kvalitet 10 (hvis valg var JPG)
17. Klik OK
18. Vælg Filer – LUK
19. Stop indspilning (Klik evt vindue handlinger hvis handlinger ikke kan ses.
20. Vi skal nu have gjort at handlingen stopper ved Camera Raw så der kan laves indstillinger.
21. Ved handlingen sættes Dialog til ud for Camera RAW.
22. Prøv nu at åbne et nyt billede og køre handlingen med CTRL+F5. Se at den stopper ved Camera
RAW, læg mærke til at indstillingen for skarphed er der og fortsætter når der klikkes ok deri.
23. Vi er nu klar til et nyt billede. Så redigering kan gå hurtigt.
Tip:
1. Lav andre Photoshop rettelser inden action køres. Evt. Topaz filtre.
2. Der kan laves andre indstillinger for Camera Raw, som vil være forudinstillet.
3. Samme fremgangsmåde kan laves med alle filtre.

