Zet een kleurenfoto om naar zwart-wit deel 2
Door Johan van den Broek
Eerst even een aanvullende tip voor deel 1:
Als je het curves-scherm opent zal het in cs2 standaard er zo uitzien.

Wil je dit aanpassen naar % dan is dat heel eenvoudig te doen door een klik op de onderste balk
(maakt niet uit waar).

Dan ziet het er zo uit en werkt het een stuk eenvoudiger.

Ik ben nog even verder gegaan en heb er een Photoshop-handeling (action) van gemaakt.
Ook heb ik meerdere handelingen gemaakt om de waardes voor het contrast aan te passen met
stapjes van 5%.
Sla de actie "de Haagse.atn" (staat op de website bij fototips) op in
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Presets\Photoshop Actions (dit is voor cs2, bij
cs3 weet ik niet waar ze staan).
Start Photoshop en ga naar Actions en klik op

en kies Load Actions.

Kies voor de Haagse.atn en klik op LOAD.

De nieuwe actie is nu in Photoshop ingeladen en is klaar voor gebruik.

Eenvoudig starten van acties:
Een actie is met één druk op de knop te starten. Dat doe je door de acties in button-mode te
zetten. Dit doe je door het actions venster te activeren. Nu krijg je geheel rechts een klein knopje

Klik daarop en vink button mode aan.

Je krijgt nu een scherm met al je acties onder elkaar. Als je nu op een actie klikt zal deze gestart
worden.

Open een kleurenfoto.
Ga naar Actions (Handelingen) en klik op “Naar Zwart-Wit”.
Klik op 1 van de knoppen van H of S (highlights / Shadows). De waarde met het * is de waarde
die in de actie naar Zwart-Wit zit.
Met 0% schakel je de waardes uit.
Ik heb 2 knoppen toegevoegd waarmee je de actie uit en aan kan zetten om zo het verschil te
zien met de kleurenfoto.
Na het starten van de zwart-wit Action kan je deze deactiveren door een klik op de rode knop
ZwartWit UIT! Je zet hem weer aan door een klik op de groene knop ZwartWit AAN!
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
Have Fun.
Johan

