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01 Kennismaken met PhotoFiltre Studio 

___________________ 

 

 

Het Werkvlak 

PhotoFiltre Studio is een zeer compleet programma voor beeldbewerking. Het maakt eenvoudige en 
geavanceerde bewerkingen van een afbeelding mogelijk. Men kan een breed scala aan filters op 
afbeeldingen toepassen.  
 

 

1. De menubalk 
 
De menubalk bevat de opdrachten van PhotoFiltre Studio, gerangschikt naar categorie. 
 
  

2. De gereedschapsbalk 
De gereedschapsbalk heeft twee niveaus. Het eerste niveau geeft snelle toegang tot de 
meest gebruikte functies. Het tweede biedt snelle toegang tot de belangrijkste functies en 
filters voor beeldbewerking.Dit niveau wordt ook Filterbalk genoemd en kan worden 
verborgen om meer ruimte in het werkvlak vrij te maken 
 

3. Het kleurenpalet 
Met het kleurenpalet kunt u de voor- en de achtergrondkleur selecteren. Deze kleuren 
worden gebruikt bij het tekenen en door sommige filters.  
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4. De werkruimte 
De werkruimte is het gebied waar de geopende afbeeldingen zijn te zien. Elke afbeelding 
heeft aan de linkerkant een lagenwerkbalk. Het aantal geopende afbeeldingen kan worden 
beperkt door het werkgeheugen van uw computer.  
 

5. Het gereedschapspalet 
Het gereedschapspalet bevat de gereedschappen waarmee u in PhotoFiltre Studio kunt 
werken. U vindt er de selectiegereedschappen, de tekengereedschappen, de 
retoucheergereedschappen en de diverse andere gereedschappen. 
 

6. .De statusbalk 
Op de statusbalk ziet u algemene informatie over status van PhotoFiltre Studio en speciale 
informatie over de actieve afbeelding. De balk heeft vier afdelingen: 

A B C D  
 
A. Lopende activiteit 
Hier worden lopende activiteiten aangegeven. Als er geen activiteit is, staat hier het woord: 
Klaar.  Als een lange bewerking wordt uitgevoerd, toont Photofiltre Studio [Verwerken]. Er is 
dan een voortgangsbalk zichtbaar met een percentage zodat u het verloop van de activiteit kunt 
volgen 

• Voortgangsbalk: 
 

 

De voortgangsbalk verschijnt 1 à 3 seconden na het begin van de bewerking, om te voorkomen 
dat hij bij kortdurende activiteiten zichtbaar is. Bij complexe bewerkingen kan de 
voortgangsbalk verschillende keren tijdens dezelfde bewerking zichtbaar worden. 

Bij langdurige bewerkingen de muis, het toetsenbord of een andere toepassing niet 
gebruiken, want dan kan de zaak vastlopen. Laat Photofiltre Studio de lopende 
bewerking afmaken! 

 
 
B. Afmetingen en kleurenmodus 
Deze afdeling geeft de afmetingen en de kleurenmodus van de actieve afbeelding aan, op de 
volgende manier:  
[Breedte] x [Hoogte] [Kleurenmodus] 
 
- [Breedte] geeft de breedte van de afbeelding aan in pixels 
- [Hoogte] geeft de hoogte van de afbeelding aan in pixels 
- [Kleurenmodus] geeft de kleurenmodus van de afbeelding aan, als volgt: 
      . x2  = monochrome modus (zwart-wit modus)  
      . x16  = geïndexeerde 16 kleuren modus  
      . x256  = geïndexeerde 256 kleuren modus 
      . x16M  = 16 miljoen kleuren RGB modus 
      . (Alpha) = RGBA modus (Alfa laag) 
 
Voorbeeld: Voor een afbeelding van 800x600 pixels en kleurenmodus RGB, geeft PhotoFiltre 
Studio aan: 800 x600x 16M 

 
C. Positie van de muiscursor 
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Als de muiscursor in een afbeelding staat wordt hier de cursorpositie weergegeven in pixels. De 
waarde [X] geeft de horizontale positie aan en [Y] de verticale positie ten opzichte van het 
beginpunt dat gevormd wordt door de pixel helemaal links boven in de afbeelding.  
 
D. Informatie over de selectie, de laag en over de naam van het afbeeldingsbestand  
 
De informatie die hier weergegeven wordt hangt af van wat u aan het doen bent:  

1. Als u aan een selectie werkt wordt hier informatie over de selectie weergegeven, op de 
volgende manier: X1: Y1 => X2: Y2 (B=W1 H=W2 B/H=W3) 
 
- [X1: Y1] geeft de positie in pixels aan van het punt uiterst links/boven in de selectie 
- [X2: Y2] geeft de positie in pixels aan van het punt uiterst rechts/onder in de selectie 

-[W1] geeft de breedte van de selectie weer in pixels  
-[W2] geeft de hoogte van de selectie weer in pixels  
-[W3] geeft de verhouding weer tussen de breedte en de hoogte van de selectie.  
 
2. Als het gereedschap [Laagbeheer] actief is geeft dit gedeelte informatie over de actieve laag, 
op de volgende manier: 
 
X1:Y1 => X2:Y2 (B=W1 H=W2) 
 
- [X1:Y1] geeft de positie in pixels aan van het punt uiterst links/boven in de laag 
- [X2:Y2] geeft de positie in pixels aan van het punt uiterst rechts/onder in de laag 
- [W1] geeft de breedte van de laag weer in pixels 
- [W2] geeft de hoogte van de laag weer in pixels 
 
3. In alle andere gevallen staat in dit gedeelte de plaats en de naam van het actieve 
beeldbestand. 

Weergave van de afbeeldingen 

• De vensters schikken 
 
Elke geopende afbeelding wordt weergegeven in een venster in het werkgebied. De lijst met 
geopende vensters is beschikbaar in het menu [Venster]. Het aantal geopende afbeeldingen kan 
worden beperkt door het werkgeheugen van uw computer. 
 
U kunt de vensters herschikken op een van de volgende manieren:  
Klik op het menu  
- [Venster > Alle vensters schikken] om de vensters te stapelen  
- [Venster > Naast elkaar] of [Venster > Boven elkaar] om de vensters naast/boven elkaar te leggen.  
- [Venster > Alle vensters minimaliseren] om alle afbeeldingen te verkleinen tot pictogrammen 
- [Venster > Alles herstellen] om de oorspronkelijke afmetingen te herstellen. 

 
 
Vensters sluiten doet u als volgt:  
- [Bestand > Sluiten] sluit het actieve venster 
- [Bestand > Alles sluiten] sluit alle vensters. 
 
• Zoomen 
PhotoFiltre Studio kent verschillende commando’s voor het vergroten of verkleinen van een 
afbeelding. De vergrotingsfactor (zoom) kan steeds op de gereedschapsbalk worden afgelezen in 
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een invoervakje met een pijlknop. Door op de pijlknop te klikken kunt u een zoomfactor kiezen 
tussen 10%(1:10) en 1600%(16:1). 

Voorbeeld: Afbeeldingsweergave met een zoom van 100%   
 

 Na een zoom verandert de plaats van het beeldvenster niet. Als u tijdens het 
zoomen op [Ctrl] drukt kunt u het beeldvenster in de werkruimte naar boven en 
naar links bewegen. 
. 

 Het zoomgebruik bij een aantal afbeeldingen die gegroepeerd zijn in een 
horizontaal of verticaal mozaïek verandert de afmeting van de afbeeldingsvensters 
niet. Als u tijdens het zoomen op [Ctrl] drukt zal de afbeelding in de werkruimte 
naar boven en naar links bewegen. 

 

 U kunt bij de schermweergave ‘antialias’ activeren via het menu [Beeld>Antialias] Als u 
aan grote afbeeldingen werkt is het zeer aan te bevelen deze functie niet te gebruiken. U kunt 
dan sneller werken. Antialias wordt automatisch gedeactiveerd als u meer dan 100% zoomt 

1. Om de weergave van een afbeelding te vergroten kunt u:  

- klikken op het pictogram  op de gereedschapsbalk 
- klikken op het menu [Beeld > Inzomen] 
- drukken op de toets [+] 
- een hogere vergrotingsfactor kiezen met de pijlknop in het zoom invoervakje  
- de cursor in de afbeelding plaatsen en daarna het muiswieltje naar achteren draaien·  
 
2. Om de afbeeldingsweergave te verkleinen kunt u:  

- klikken op het pictogram  op de gereedschapsbalk  
- klikken op het menu [Beeld > Uitzomen] 
- drukken op de toets [-] 
- een lagere vergrotingsfactor kiezen met de pijlknop in het zoom invoervakje  
- de cursor in de afbeelding plaatsen en daarna het muiswieltje naar voren draaien 
 
3. Om een afbeelding op ware grootte weer te geven kunt u:  

- klikken op het pictogram  op de gereedschapsbalk 
- klikken op het menu [Beeld > Originele afmetingen]] 
- drukken op de toets [1]  
- [100%] kiezen in het zoom invoervakje  
 
4. Om een afbeelding weer te geven met automatische zoom, zodat de afbeelding helemaal 
zichtbaar is in het venster kunt u:  

- klikken op het pictogram  op de gereedschapsbalk 
- klikken op het menu [Beeld > Automatisch zoomen] 
- drukken op de toets [0]  
- [<auto>] kiezen in het zoom invoervakje  
- de cursor in de afbeelding plaatsen en daarna met het muiswieltje klikken 
 
5. Om een afbeelding weer te geven met volledig scherm kunt u:  

- klikken op het pictogram  op de gereedschapsbalk 
- klikken op het menu [Beeld > Volledig scherm] 
- drukken op de toetsen [Ctrl+F] 
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Navigeren in de map met beeldbestanden    

Als een afbeelding is geopend, navigeert u in de map  als volgt:  
- volgende afbeelding [Page Down] 
- voorgaande afbeelding [Page Up] 
- eerste afbeelding in de map [Home] 
- laatste afbeelding in de map [End] 
 

 Bij volledig scherm navigeert u op dezelfde manier . 

Het raster gebruiken 
Met het raster kunt u secties en lagen nauwkeuriger plaatsen. U vindt makkelijker uw weg op het 
werkvlak bij het schetsen en bij het opnieuw vaststellen van afmetingen. 
 

 
Voorbeeld van een weergave met raster. 
 
Klik op het menu [Beeld > Raster tonen] om het raster weer te geven of te verbergen. 
 
Voor het wijzigen van de rasterinstellingen gebruikt u de opdracht [ Gereedschappen> Voorkeuren] . 
Selecteer het blad [ Gereedschapspalet en raster]  
 

Beeldeigenschappen  
 
• De getoonde informatie 

Om de eigenschappen van de actieve afbeelding te tonen, kunt u:  
- klikken op het menu [Bestand > Eigenschappen afbeelding] 
- drukken op de toetsen [Ctrl+J] 
 
PhotoFiltre Studio toont de volgende informatie op het tabblad [ Afbeelding]:  
- Naam van de afbeelding  
- Map waar het bestand is opgeslagen 
- Afmetingen in pixels, in cm of in inches en de resolutie (dpi) Bij het JPEG-formaat staat deze 
informatie, indien aanwezig, in de EXIF gegevens 
- Aantal kleuren  
- Bestandsgrootte  
- Datum en tijd van de wijziging  
- Gebruikt geheugen 
- Gebruikt geheugen voor herstel  
Als de afbeelding EXIF gegevens bevat of commentaar,  wordt dat getoond op de tabbladen [Exif] 
en [Commentaar] 

 De afbeeldingseigenschappen kunnen naar een tekstbestand geëxporteerd worden.  
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• Het commentaar 

Op het tabblad[Commentaar] kunt u uw eigen commentaar schrijven 

 
Het tabblad [Commentaar] 

De knop [Bevestigen]  
 
De knop wordt toegankelijk als u begint met het typen van commentaar. Als u op de knop drukt, blijft 
uw tekst bewaard zolang u aan het bestand werkt. Als u de afbeelding opslaat  wordt ook het 
commentaar opgeslagen.  

Alleen bij de formaten PFI, JPEG, GIF en PNG wordt het commentaar mee opgeslagen. 

Contextmenu’s en sneltoetsen 

•Contextmenu’s 
Behalve de menu’s boven in het scherm geven ook de contextmenu’s opdrachten weer. De inhoud 
van die opdrachten staat in verband met datgene waar u aan bezig bent (context) en van het soort 
voorwerp dat actief is ( afbeelding, selectie, laag, lagenwerkbalk,...)  
Om een contextmenu te gebruiken moet u: 
1. De muiscursor op een afbeelding of op een voorwerp zetten (selectie, laag, ...)  
2. Met de rechter muisknop klikken.  
 
• Sneltoetsen 
 
Met een sneltoets kunt u snel een opdracht uitvoeren, zonder een menu te gebruiken, door op een 
toets of een serie toetsen te drukken. 
 
Bijvoorbeeld: Als u op [Ctrl+O] drukt  start PhotoFiltre Studio het commando voor het openen van 
een afbeelding. 
 
De meeste sneltoetsen staan in de menu’s rechts naast de opdrachten.  

In het hoofdstuk Sneltoetsen vindt u de volledige lijst 
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Een bewerking annuleren en herstellen (ongedaan maken-opnieuw, undo-
redo) 

Vóór het aanbrengen van een verandering, slaat PhotoFiltre Studio een afbeelding op in het 

geheugen. Daardoor is het, bij een vergissing, mogelijk de meeste bewerkingen te annuleren.  U kunt 

ook de laatst opgeslagen versie van een afbeelding herstellen. Het hangt af van de 

geschiedenisinstelling [Gereedschappen >Voorkeuren> Geschiedenis] hoeveel bewerkingen in het 

geheugen bewaard worden.  

 

1.Om een uitgevoerde bewerking te annuleren kunt u: 

- op het menu [Bewerken > Ongedaan maken+naam van de opdracht] klikken 

- op het pictogram  op de gereedschapsbalk klikken 

- de toetsen [Ctrl+Z] indrukken. 

 

2. Om de laatste bewerking te herstellen kunt u: 

- op het menu [Bewerken > Opnieuw+ naam van de opdracht] klikken 

- op het pictogram  op de gereedschapsbalk klikken  

- de toetsen [Ctrl+Y] indrukken. 

 

3. Om de laatst opgeslagen versie opnieuw te laden klik op het menu [Bestand > Opnieuw laden]  

 

4. In sommige gevallen (filters, instellingen, vulling, tekenen...), kunt u de laatste bewerking 

gedeeltelijk annuleren om het effect te verzachten (te vervagen). Om  deze functie te gebruiken kunt 

u:  

- op het menu [Bewerken > Vervagen+ naam van de opdracht]  

- de toetsen [Shift+Ctrl+Z] indrukken. 

 

Om het aantal opgeslagen bewerkingen per afbeelding te veranderen, gebruikt u de opdracht 

[Gereedschappen > Voorkeuren] . Daarna het blad [Geschiedenis] selecteren. 

Zie hoofdstuk PhotoFiltre Aanpassen voor meer over instellingen bij Geschiedenis..  

 

Om de opgeslagen bewerkingen bij [Geschiedenis] te wissen en zo geheugenruimte vrij te 

maken, klikt u op het menu [Bewerken >Wissen > Geschiedenis]. 
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02 Een afbeelding openen  
___________________ 

 

Gebruik  

 Met het commando [Openen] opent u een afbeeldingsbestand en maakt u de afbeelding zichtbaar in 
het werkgebied van PhotoFiltre Studio . Het aantal geopende bestanden wordt begrensd door het 
geheugen van uw computer. 

  
1.  Open de  Windows dialoogbox om een beeldbestand te selecteren . 
Dat kan op een van de volgende manieren:  
- gebruik het menu [Bestand>Openen]  
- druk op de toetsen[Ctrl+O]  

- klik op in de gereedschapsbalk.  
- klik met rechts in het werkvlak en daarna [Openen]  
 
2. Zoek de map met het beeldbestand dat u wilt openen. PhotoFiltre Studio opent de actieve map en 
toont de lijst met bestanden. Standaard zijn alle bestanden zichtbaar. In het vak [Bestandstypen]  
kunt u een bepaalde bestandssoort selecteren.   
 
3. Klik op het afbeeldingsbestand dat u wilt openen. Als het vakje [Voorbeeld] is aangevinkt wordt een  
miniatuur zichtbaar op het scherm dat zich rechts in de dialoogbox bevindt.  Ook de belangrijkste 
eigenschappen van de afbeelding worden getoond:  
- de breedte en de hoogte in pixels 
- de kleuren modus of het type afbeelding 
- de transparantie (als die aanwezig is, in Windows XP ,Vista en 2000)  
- de grootte van het bestand  
- de datum van de laatste wijziging  
- als de afbeelding EXIF gegevens heeft (in Windows XP, Vista en 2000)  
    . merk en model van de camera    
    . opname datum 

4. Klik op [Openen] om de dialoogbox te sluiten en het afbeeldingsbestand te openen. PhotoFiltre 
Studio opent een nieuw venster in het werkgebied om de afbeelding weer te geven. Het venster heeft 
de (afgekorte) naam van het bestand als titel. 

 

Eigenschappen dialoogbox bij openen in Windows 10 
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U kunt tot 20 beeldbestanden in een bewerking openen. 

De grootte van de dialoogbox is instelbaar. (in Windows XP en hoger) 

 Bij Windows XP en hoger onthoudt PhotoFiltre de verschillende afbeeldingswijzen van de 
bestanden die in de dialoogbox staan 

Bijzonderheden bij het openen van een afbeelding   

Afhankelijk van de kleurenmodus en de transparantie van de geopende afbeelding zijn sommige 
functies van PhotoFiltre Studio niet actief.      
 
Zie ook  het hoofdstuk Kleurenmodi en transparantie. 
 
• De modus Geïndexeerde Kleuren (1 tot 8 bits)  
 
Een afbeelding in de geïndexeerde kleuren modus kunt u herkennen aan:  
- het commando [Afbeelding > Modus > Geïndexeerde kleuren] is aangevinkt 

- het pictogram is beschikbaar in de gereedschapsbalk 

- het pictogram  is beschikbaar in de gereedschapsbalk 
 
In deze modus zijn de volgende functies niet beschikbaar:  
- de commando’s in het menu [Aanpassingen]  
- de commando’s in het menu [Filter]  
- de commando’s in het menu [Laag] 
- de plak functies 
- de filters  
- de tekengereedschappen in het gereedschapspalet, behalve  [Gum] bij transparantie  
 
In  de geïndexeerde kleurenmodus kunnen de afbeeldingsbestanden van de volgende types zijn: 
PNG, GIF, BMP, RLE, TIFF, Targa en PFI.  
 

In deze modus kunt u de eenvoudige transparantie toepassen en resultaten opslaan als 
GIF of als PNG bestand. (zie hoofdstuk Kleurenmodi en transparantie) 

 
 
• De RGB kleurenmodus 
 
Een afbeelding in de RGB modus kunt u herkennen aan:  
- het commando [Afbeelding > Modus > RGB kleuren] is aangevinkt 

- het pictogram is beschikbaar in de gereedschapsbalk  

- het pictogram is grijs in de gereedschapsbalk 

Als de afbeelding transparant is zijn de volgende functies niet beschikbaar:  
- de commando’s in het menu [Aanpassingen]  
- de commando’s in het menu [Filter]  
- de meeste commando’s in het menu [Laag] 
- de plak functies 
- de filters  
- de tekengereedschappen in het gereedschapspalet, behalve  [Gum]  
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Als de afbeelding niet transparant is, zijn alle functies van PhotoFiltre Studio geactiveerd. 
 
In de modus RGB kleuren kunnen de bestanden van elk type zijn behalve GIF en RLE.  

Deze modus wordt aanbevolen voor alle retoucheerwerk en bij het werken met filters. Het 
is de ‘huis’modus van PhotoFiltre Studio. 
 

 In deze modus kunt u de eenvoudige transparantie toepassen en resultaten opslaan als 
PNG bestand. (zie hoofdstuk Kleurenmodi en transparantie) 
 
• De RGBA (Alpha laag) modus 
 
Een afbeelding in de RGBA (Alpha laag) modus kunt u hieraan herkennen:  
- het commando [Afbeelding > Modus > RGBA (Alpha laag)] is aangevinkt 

- het pictogram is grijs in de gereedschapsbalk 

- het pictogram  is beschikbaar in de gereedschapsbalk 
 
In deze modus zijn de meeste commando’s in PhotoFiltre Studio beschikbaar. 
In de modus RGBA kunnen de afbeeldingsbestanden van het type PNG, BMP, Targa, TIFF en PFI 
zijn.  

 In deze modus kunt u Transparantie met behulp van een Alpha laag gebruiken. 
  
• Meerlaagse afbeeldingen 
 
Sommige bestanden bevatten meerlaagse afbeeldingen, d.w.z. afbeeldingen die bestaan uit een 
achtergrondlaag en minstens een bovenliggende laag. Dat is het geval bij afbeeldingen in het PFI 
formaat of bij GIF Animaties. Voor GIF Animaties maakt PhotoFiltre Studio evenveel lagen als er 
afbeeldingen in de animatie zijn. Bij een meerlaagse afbeelding hangt de beschikbaarheid van de 
commando’s van PhotoFiltre Studio af van het type laag dat geselecteerd is. 
 
Zie ook het hoofdstuk Kennismaken met Lagen 

 

De commando’s voor plakken, aanpassing en filters activeren  

Onder bepaalde omstandigheden zijn de commando’s voor plakken, aanpassing en filters  niet 
toegankelijk. Deze vergrendeling kan veroorzaakt worden door de kleurenmodus of de transparantie 
van de afbeelding. 

 

• De transparantie annuleren 
 
Als de afbeelding transparant is gebruikt u het menu [Afbeelding>Transparantiekleur] of klik op het 

pictogram  in de gereedschapsbalk. Vink daarna het vakje [Transparantie uitschakelen] aan in  het 
instelvenster . 
 
• De RGB kleurenmodus forceren  
 
Als de afbeelding in de geïndexeerde kleuren modus is, moet de afbeelding geconverteerd worden 
naar de RGB kleuren modus. Gebruik het menu [Afbeelding>Modus>RGB kleuren] of klik op het 

pictogram  in de gereedschapsbalk. 
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03 Een nieuwe afbeelding maken 

 

 

Gebruik 

Met het commando [Nieuw] wordt een nieuwe afbeelding gemaakt door de fysieke eigenschappen 
ervan te bepalen. Standaard bestaat het beeld slechts uit een achtergrondlaag.    

 
Voor het maken van een niewe afbeelding kunt u : 
- het menu [Bestand > Nieuw] gebruiken 
- op de toetsen [Ctrl+N] druken 

- op het pictogram klikken in de gereedschapsbalk 
- het contextmenu gebruiken (rechtsklikken in de werkgebied en dan [Nieuw])  
 

 
Eigenschappen van het commando Nieuw 

 

 



 

14 

 

 

Afmetingen in pixels / Geheugen 

Hier worden de breedte en de hoogte aangegeven van de afbeelding die gemaakt wordt. Als 
PhotoFiltre Studio voor het eerst wordt gebruikt staat hier voor breedte en hoogte [800x600]. 
Vervolgens onthoudt het commando de instellingen die zijn gewijzigd .  
 
Het Geheugen is een waarde die door PhotoFiltre Studio wordt berekend en die de geheugenruimte 
aangeeft die door de nieuwe afbeelding wordt ingenomen. 
Een afbeelding van 800x600 in 24 bits gebruikt:  
800 x 600 x 3 / 1024 / 1024 = 1,37 MB  

Nieuwe afmeting 

Met deze groep instellingen en opties kunt u de fysieke of logische eigenschappen van de 
afbeelding veranderen.    
 
• [Breedte] en [Hoogte] 
 
Met deze instellingen kunt u handmatig de breedte en de hoogte veranderen. Een afmeting wordt 
aangeheven in pixels, in cm, of in inches. Afmetingen in pixels worden fysiek genoemd, want zij zijn 
niet gebonden aan de resolutie, terwijl afmetingen in cm en inches logisch worden genoemd want zij 
worden berekend op basis van de resolutie. Als de afmetingen veranderen wordt automatisch de 
waarde van de instelling Geheugen bijgesteld.    

 De instellingen [Breedte] en [Hoogte] worden bewaard bij het afsluiten van PhotoFiltre 
Studio.  
 

U kunt deze eenheid standaardwaarden geven via het commando [Gereedschappen> 
Voorkeuren > Standaardwaarden]. 

       Zie hiervoor ook  het hoofdstuk PhotoFiltre Studio Aanpassen.                                           

• [Resolutie] 
 
De resolutie geeft het aantal pixels aan over een bepaalde lengte. De resolutie wordt aangegeven in 
dpi (dot per inch) of ppp (point par pouce). De resolutie wordt aangeheven in inches of cm ( 1 inch= 
2,54 cm). Bij de eerste start van het programma is de resolutie 72 dpi . De resolutie is vooral van 
belang voor het afdrukken. Hoe hoger de resolutie hoe beter de afdruk. 

 De instelling [Resolutie] wordt bewaard bij het afsluiten van PhotoFiltre Studio.  
 
 
• [Achtergrond]  
 
Met deze instelling kan de achtergrond gevuld worden met een bepaalde kleur.De  uitgangskleur is 
wit.  
 
•  [Achtergrondpatroon]  
 
Hiermee wordt de achtergrond gevuld met een patroon. Vink het vlakje aan en kies in het 
zoekvenster het patroon. Het patroon verbergt de achtergrond. Als het motief transparant is, is de 
achtergrondkleur in de transparante gebieden zichtbaar. 
 
 • [Ingestelde afmetingen] 
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Met deze lijst van afmetingen kan een nieuwe afbeelding gemaakt worden met vooraf ingestelde 
formaten. 
Hieronder de lijst met verschillende waarden voorgesteld door PhotoFiltre Studio :  

Aangepaste afmetingen <Aangepast> 
Permet de définir manuellement les dimensions en  
saisissant la largeur, la hauteur et la résolution 

Schermafmeting 
eenheid : pixels 
resolutie : 72 dpi 

640 x 480 
800 x 600 
1024 x 768 
1280 x 1024 
1600 x 1200  

papierformaten  
eenheid : cm 
resolutie : 200 dpi  

A4 (21 x 29,7) staand  
A4 (29,7 x 21) liggend 
B5 (18,2 x 25,7) staand 
B5 (25,7 x 18,2) liggend  

Fotoformaten  
eenheid : cm 
resolutie : 300 dpi  

Photo (standaard analoog) 
Photo digitaal 
Briefkaart 

Omslag CD Formaat 
eenheid : cm 
resolutie : 200 dpi  

Omslag CD - voorkant (12 x 12) 
Omslag CD -achterkan (13,8 x 11,8)  

Omslag DVD Formaat 
eenheid : cm 
resolutie : 200 dpi  

Omslag DVD standaard (27,3 x 18,3) 

DVD Formaten 
eenheid : pixels 
resolutie : 72 dpi  

DVD NTSC (720x480)  
DVD PAL/SECAL (720x576) 

 Gebruik het commando [Bestand>Eigenschappen afbeelding] of de sneltoets [CTRL+J]  
om de afmetingen van de afbeelding die u net heeft gemaakt te controleren. 

 

 

Automatische transparantie 
 

Als dit vakje is aangevinkt, is de nieuwe afbeelding helemaal transparant en is de Alphalaag actief. 

Als het vakje niet is aangevinkt, gelden voor de nieuwe afbeelding de instellingen [Achtergrond] en 

[Achtergrondpatroon] Het vakje is standaard niet aangevinkt 
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04 De gereedschapsbalk 
___________________ 

Kennismaking 

De gereedschapsbalk heeft twee lagen. De eerste geeft snelle toegang tot de meest courante 
functies, bijvoorbeeld openen en opslaan van een afbeelding, de kleurenmodi, de grootte van de 
afbeelding of de zoominstelling. De tweede laag geeft snelle toegang tot de belangrijkste functies en 
instelfilters. U vindt er bijvoorbeeld de automatische correcties, de bijstellingen van helderheid en 
contrast, of het verbeteren  van de scherpte. Deze laag heet ook wel filtertaakbalk en kan verborgen 
worden met het menu [Beeld>Filter-taakbalk] om ruimte te winnen in het werkgebied.  

De knoppen 

 

1. Nieuw document 
2. Afbeelding openen 
3. Afbeelding opslaan 
4  Afbeelding opslaan als 
5. Afbeelding afdrukken 
6. Scanner openen 
7. Laatste bewerking ongedaan maken 
8. Laatste bewerking herstellen 
9. Copieren 
10. Als nieuwe laag plakken  
11. Als nieuwe afbeelding plakken 
12. RGB modus forceren 
13. Modus geïndexeerde kleuren forceren 
14.Transparantie van de afbeelding bepalen 
15. Afmetingen van  de afbeelding 
16. Afmetingen van  het werkgebied(Canvas) 
17. Selectie tonen/verbergen 
18. Tekstlaag invoegen     
19 . Vectorpadmodule 
20. Afbeeldingsverkenner tonen/verbergen     
21. Automatiseren/Batchverwerking 
22. Instelling van Voorkeuren 
23. Zoom 
24. Afbeelding vergroten 
25. Afbeelding verkleinen 
26. Afbeelding op ware grootte 
27. Afbeelding op scherm passend 
28. Afbeelding op volledig scherm 
 

29. Helderheid (-) 
30. Helderheid (+)  
31. Contrast (-) 
32. Contrast (+) 
33. Gamma correctie (-) 
34. Gamma correctie (+)  
35. Kleurverzadiging (-) 
36. Kleurverzadiging (+)  
37. Histogram 
38. Instellingen aanpassen 
39. Witbalans 
40. Automatisch niveau 
41. Automatisch contrast 
42. Grijsniveau 
43. Sepia 
44. Oude foto 
45. Anti stof 
46. Verzachten 
47. Tintvariatie 
48. Kleurverloop aanbrengen 
49. Scherper 
50. Versterken 
51. Tintvariatie 
52. Kleurverloop aanbrengen 
53. Start de PhotoMasque-module 
54. Horizontale Symetrie 
55. Verticale Symetrie 
56. 90 graden naar links draaien 
57. 90 graden naar rechts draaien 
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05 Het kleurenpalet 
___________________ 

 

Kleurgebruik 

PhotoFiltre Studio gebruikt de voorgrondkleur om te tekenen en voor het omtrekken van vormen en 
de achtergrondkleur om vormen en de uitgegumde delen van een afbeelding te vullen. Voor- en 
achtergrondkleuren worden ook gebruikt door sommige filters. 

Voor- en achtergrondkleuren selecteren  

Het kleurenraster is standaard maar u kunt verschillende kleurschakeringen krijgen door op de twee 
knoppen onderaan te klikken (pijl naar links en pijl naar rechts). 
 

             
 
Het selecteren van kleuren is in principe altijd hetzelfde: Klik  met linker muisknop voor een 
voorgrondkleur en met de rechter voor een achtergrondkleur.  

Klikken op de vlakken linksboven roept het Windows kleurselectievenster op. 
Hier kunt u RGB of TIH waarden kiezen. Na OK heeft het kleurvlak de nieuwe kleur.  

 
  
Kleurselectievenster van Windows 
Een kleur wordt bepaald door  drie componenten : 
- RGB = Componenten Rood,Groen,Blauw 
- THI (of HSL) = Tint, Helderheid, Intensiteit(verzadiging) 
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Omkering van de voor- en achtergrondkleur  

Klik op het kleurwissel pictogram  om de voor- en achtergrondkleur te wisselen.    

Standaardkleuren van de voorgrond en van de achtergrond opnieuw 
instellen. 

Klik op het pictogram voor de standaardkleuren  om de beginkleuren opnieuw in te stellen. De 
voorgrondkleur wordt dan zwart en de achtergrondkleur wit. 

 Het gebruik van het [Pipet] toont de RGBwaarde van de kleur in het HTML (=Web) formaat. 

Sélectionner une couleur dans une commande 

Certaines commandes ont besoin d'une ou de plusieurs couleurs pour fonctionner. C'est le cas de certains filtres et effets 
ou des fonctions de remplissage. PhotoFiltre, propose une zone de saisie composée d'un rectangle coloré (qui définit la 

couleur en cours) et d'un bouton.  
 
Si vous cliquez, avec le bouton gauche de la souris, à l'intérieur du rectangle coloré, PhotoFiltre affiche la boîte de 
sélection de couleurs Windows. Après validation, la couleur est mise à jour et le rectangle reflète la nouvelle couleur.  
 
Si vous cliquez sur le bouton représentant une flèche, PhotoFiltre propose, sous forme d'une grille, une liste de couleurs 
prédéfinies. La première couleur de la liste correspond à la couleur de premier plan. Sélectionnez une couleur dans cette 
liste pour mettre à jour la couleur. 
 

  
En haut, la zone de saisie avec le rectangle coloré et le bouton. 
En dessous, la liste des couleurs prédéfinies et la couleur de premier plan. 
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Het gereedschapspalet 

 

 

Kennismaking 

Het greeedschapspalet kent drie hoofdgroepen: 

 

1. Het kleurenpalet 
Hiermee selectert u de voorgrond- en de achtergrondkleur door met de 
muis op de vlakken linksboven te klikken of door op een van de kleuren 
in het raster te klikken. Linker muisknop: voorgrondkleur, 
rechtermuisknop: achtergrondkleur.     
 
2. Werkgereedschappen 
 
Hiermee kunt u het werkgereedschap kiezen uit:  
- de selectiegereedschappen (vormen, toverstokje) 
- de tekengereedschappen (penselen, lijngereedschap, spuitbus, …) 
- De retoucheergereedschappen(nevel, uitsmeer,bijwerken o.a. rode 
ogen, …) 
- het [Pipet] gereedschap 
- het [Rol] gereedschap (handje) 
- lhet gereedschap [Laagbeheer]] 
- het gereedschap [Vervormen]  
- lhet gereedschap [Aangepast penseel] (aardbei) 
 
3. Keuzemogelijkheden bij een werkgereedschap 
 
 Dit gedeelte is dynamisch, het verandert al naargelang het gereedschap 
waarmee u werkt. Ons voorbeeld hoort bij het selectiegereedschap en 
toont voorgedefinieerde vormen.  

Lijst van gereedschappen 

 
 
1. Selecteren 
2. Laagbeheer 
3. Verplaatsen 
4. Pipet 
5. Toverstokje 
6. Lijngereedschap 
7. Vullen 
8. Spuitbus 
9. Gum 
10. Penseelgereedschap 
11. Geavanceerd penseelgereedschap 
12. Kloonstempel 
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13. Nevelen 
14. Smeren 
15. Retoucheren 
16. Vervormen 
17. Artistiek penseel  
18. Plaatjespenseel 

 

Plaats van het gereedschapspalet 

U kunt het palet op verschillende plaatsen in het werkgebied neerzetten.  
Photofiltre Studio kent drie mogelijkheden. 
 
• Zwevend palet 
 
Hierbij kunt u het palet op elke willekeurige plaats op het werkblad neerzetten. Het palet zal altijd 
zichtbaar zijn want het blijft boven de andere vensters van het programma liggen. Bij een volgende 
opening van het programma ligt het palet weer op die plaats. 
 

Als u een 800x600 scherm gebruikt kunt u het best deze manier gebruiken want dan blijven 
alle gereedschappen in beeld.  
 
• Plaatsing links 
 
Het palet ligt, in de vorm van een gereedschapsbalk, links van het werkgebied en kan niet verplaatst 
worden.  
 

• Plaatsing rechts 
 
Het palet ligt, in de vorm van een gereedschapsbalk, rechts van het werkgebied en kan niet verplaatst 
worden.  
 

De plaats van het gereedschapspalet kan aangepast worden via het commando 
[Gereedschappen> Voorkeuren > Gereedschapspalet en rooster]. 
 
 

 
Zie hiervoor ook het hoofdstuk PhotoFiltre Aanpassen 
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07 Met selecties werken  

 

 

Begripsbepaling 

Als u een selectie maakt beschermt u tijdelijk een deel van de afbeelding om alleen het gedeelte dat 
in de selectie ligt besloten, te veranderen. Dat kan vergeleken worden met een sjabloon. Het 
gedeelte dat kan worden veranderd komt overeen met het open gebied ( het gat) van het sjabloon, 
terwijl het niet veranderbare gedeelte overeenkomt met het gesloten deel. Een selectie is zichtbaar 
door een gestippelde contourlijn. U kunt een selectie verplaatsen, kopiëren, vullen, er een filter of 
een effect op toe passen en de tekengereedschappen gebruiken. 

.Een selectie wordt vectorieel genoemd als de selectie bij elke verandering in het formaat opnieuw 

(dynamisch) wordt berekend. Zodoende gaat ze niet verloren want men kan de originele selectie 
terug vinden omdat haar vorm en afmetingen bekend zijn.  

.Selecties van het type toverstokje worden bij elke formaatwijziging vervormd. Als de vervorming te 

groot is, kan men de basisvorm niet meer terug vinden.  
PhotoFiltre Studio kan met beide selectietypes overweg. 

 

 Het bewegen van de selectierand kan worden uitgeschakeld via 
[Selectie]>[Opties]>[Bewegende Selectierand]. 

Vector selecties  
 

Selecteer een vorm door op een figuur in het gereedschapspalet te klikken, of door de vorm te 
activeren in het menu [Selectie > Vorm kiezen]. 

• Vastgelegde figuren  
 

 

Zij bestaan uit volgende basisvormen:  

- Rechthoek 

- Ellips 

- Rechthoek met afgeronde hoeken 

- Ruit 

- Driehoeken  

 

Klik in de afbeelding met linker muisknop en beweeg de cursor totdat het selectiegebied de gewenste 

omvang heeft . Als de muis zich verplaatst verschijnt er een gestippelde vorm die de omtrek van de 

selectie aan geeft . Laat de muisknop los en de omtrek begint te knipperen. 

 Via  [Sélectie > Opties > Modus > Vergroten], wordt de selectie om het startpunt getekend. 

Als u de [Shift]toets ingedrukt houdt bij het verplaatsen, ontstaat er een vorm waarvan de 
breedte gelijk blijft aan de hoogte (Vierkant bij een Rechthoekige vorm, Cirkel bij een Ellips). 



 

22 

 

 

Rechthoeken met lengte en breedte verhouding 
  

Als er in de afbeelding niets is geselecteerd en u klikt op een van de knoppen dan ontstaat er in de 

afbeelding een selectie:  

- Vierkant 

- Rechthoek verhouding [4:3]  

- Rechthoek verhouding [3:2]  

 

De selectie wordt in de afbeelding gecentreerd. De afmeting van de selectie wordt berekend door de 

verhouding toe te passen op de afmeting van de afbeelding. 

• Het[Veelhoek]gereedschap]  
 

 

Met het [Veelhoek] gereedschap kunt u een gebied omgeven met een contour (omtreklijn) die bestaat 

uit aan elkaar liggende rechte lijnstukken. Klik in de afbeelding op de plaats waar u de contour wilt 

laten beginnen. Als u de muis verplaatst verbindt een rechte lijn de omtreklijn met het vertrekpunt. 

Klik in de afbeelding op de plaats waar u de lijn wilt verankeren en van richting wilt laten 

veranderen.  

 

Als het laatste stuk van de lijn die het selectiegebied omgeeft weer verbonden is met het punt waar u 

bent begonnen, kunt u dubbelklikken op de afbeelding of op de [Enter] toets drukken. De lijnen 

beginnen dan te knipperen om aan te geven dat de selectie klaar is. 

Om het tracé te sluiten hoeft u het vertrekpunt niet bereikt te hebben.Het tracé sluit zich als 

u rechtsklikt in de afbeelding of als u op de [Enter] toets drukt. 

Om een ankerpunt van een lijn weg te halen tijdens het selecteren, drukt u op de [Delete] 

toets. 

• Het [Lasso] gereedschap  
 

‘Met het [Lasso] gereedschap kunt u een selectie uit de losse hand tekenen Klik in de afbeelding op 
de plaats waar de omtreklijn moet beginnen. Met de muisknop ingedrukt tekent u een lijn die het 
gewenste selectiegebied omgeeft.  
 
Als de contour klaar is (weer is verbonden met het punt waar u bent begonnen), kunt u de muisknop 
los laten of op de [Enter] toets drukken. De contourlijn begint dan te knipperen. Zo wordt 
aangegeven dat de selectie klaar is 

  . Modus [Pause/Verplaatsing] gebruiken  

 Als een afbeelding groter is dan de werkruimte van PhotoFiltre, worden de horizontale en vertcale 
schuiflijsten zichtbaar. Een deel van de afbeelding is verborgen. Daar kun je dus moeilijk een 
vectorselectie in maken. Gebruik in dat geval de modus[Pause/Verpaatsing] om toegang te krijgen 
tot het verborgen gedeelte.  

 

Werkwijze: 
 
1Begin met de selectie.  
2.Druk op de spatiebalk zonder de linker muisknop los te laten De muiscursor wordt nu een hand. 
Laat de linker muisknop los. 
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3.Verplaats de afbeelding naar de gewenste plaats met de schuifbalken of met de muis zonder de 

spatiebalk los te laten. 

 4. Laat de spatiebalk los. U verlaat de modus  [Pause/Verplaatsen], de cursor krijgt weer zijn 

gewone vorm. 

5. .Zet  de cursor op het eind van het vorige tracé, druk op de linker muisknop en ga door met de 
selectie. 
 

 Deze werkwijze is erg nuttig bij het [Veelhoek] en [Lasso] gereedschap 

Het [Toverstokje] gereedschap  
 

Anders dan met de selectiegereedschappen die een omtreklijn bepalen, kunt u met het [Toverstokje] 
gereedschap een gebied selecteren op basis van pixelkleuren. Klik met de linker muisknop op de 
afbeelding (in een gebied dat u wilt selecteren).  
 
• De instelling [Tolerantie]  
 
De tolerantie bepaalt de spreiding die een kleur krijgt om van de ene pixel naar de aangrenzende te 
gaan om die ook bij de selectie te voegen. De waarden moeten liggen tussen 0 en 100. Een lage 
tolerantie selecteert pixels waarvan de kleur zeer dicht ligt bij de kleur van de pixel waar u op geklikt 
hebt. Een hoge tolerantie selecteert een groter pixelgebied. 

• De optie [Kleur]  
 
Als deze optie is geactiveerd breidt het [Toverstokje]gereedschap de selectie uit naar alle pixels met 
een kleur die dichtbij de gekozen kleur ligt. Ook als de geselecteerde gebieden niet aan eengesloten 
zijn ( discontinue selectie = selectie bestaat uit losse delen) 

Een tekst omzetten naar een selectie 

U kunt het [Tekst] gereedschap gebruiken om een selectie te maken in de vorm van een tekst . Het 
instellen gaat net als bij het maken van een Tekstlaag, met dit verschil dat u bij het sluiten van de 
dialoogbox niet op de [OK] knop drukt maar op de knop [ Verander naar selectie]. De tekst wordt 
automatisch omgezet in een selectie van het type Toverstokje]. 

Zie het hoofdstuk Een nieuwe laag maken voor een gedetailleerde beschrijving van de opties van 
het [Tekst] gereedschap.  

Een selectie omkeren (inversie) 

Als men er van uitgaat dat een selectie een masker of een sjabloon is, past men bij omkering een 
negatief effect toe op het sjabloon: Het open gedeelte wordt gevuld en het gevulde gedeelte wordt 
open. 

Soms is het gemakkelijker een selectie te maken door het gedeelte dat buiten beschouwing moet 
blijven te begrenzen en daarna inversie toe te passen. Als de achtergrond bijvoorbeeld bestaat uit 
één kleur, selecteer dan de achtergrond en keer daarna de selectie om. 

Om een selectie-omkering toe te passen kunt u: · 
- het menu [Selectie > Omgekeerd] uitvoeren 
- de toetsen [Ctr+I] in drukken 
- het contextmenu gebruiken (rechtsklikken in de selectie en dan [Omgekeerde selectie]) 

Alles selecteren 
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Om de hele afbeelding te selecteren kunt u:  
- de menuopdracht [Selectie > Alles selecteren] gebruiken 
- op [Ctrl+A].drukken  
 
Standaard gebruikt, PhotoFiltre Studio een rechthoekige vector selectie.  
 
Om de hele laag te selecteren kunt u:  
- de menuopdracht [Selectie > Selecteer laag] gebruiken 
- op [Shift+Ctrl+A] drukken  
 
Standaard gebruikt, PhotoFiltre Studio een selectie van het type Toverstokje. 
 

 Als geen enkele selectie actief is, beschouwt PhotoFiltre Studio de hele afbeelding of de 
hele laag als selectie. 

Antialiasing-bij selecties 

Met Antialiasing kunt u een contour verzachten door de opaciteit (ondoorschijnendheid) van de 
pixels die op de rand liggen te veranderen.  
In PhotoFiltre Studio kunt u drie manieren van antialiasing instellen in het menu [Selectie > 
Antialiasing]:  
-[Geen]: scherpe contour 
-[Antialiasing]: de contour wordt verzacht 
-[Toenemende omtrek]: de pixels op de rand van de contour worden naar de buitenkant toe 
transparanter. 

 
 

 
1. begin van de selectie. 
2. geen antialiasing 
3. (eenvoudige) antialiasing 
4. toenemende omtrek 
 
Standaard gebruikt PhotoFiltre Studio (eenvoudige) antialiasing voor afbeeldingen met 16miljoen 
RGB kleuren en geen antialiasing voor afbeeldingen met geïndexeerde kleuren 

 

 

Een selectie verplaatsen 

• Met de muis 
Zet de muiscursor in de selectie. Houd de linkermuisknop ingedrukt en verplaats de selectie in de 
afbeelding. Laat muisknop los als de selectie op de goede plaats ligt.  
 

Houd de [Shift] toets ingedrukt om de selectie langs een horizontale of verticale as te 
verplaatsen. 
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• Met het toetsenbord 
 
U kunt de selectie verplaatsen met het toetsenbord door de toetsen met de richtingpijltjes te 
gebruiken. De selectie wordt, telkens als u op een richtingtoets drukt, een pixel verplaatst. 
 

Als u de [Shift] toets ingedrukt houdt, wordt de selectie met acht pixels tegelijk verplaatst 
als u één keer op een pijltjestoets drukt. Met [Caps Lock] werkt het ook. De [Shift] toets hoeft 
dan niet ingedrukt te blijven. 

De vorm van een selectie veranderen 

Als u de vorm van een selectie wilt veranderen in een ander vectorvorm, ga dan naar het menu 
[Selectie > Vorm kiezen].  

De omvang van een vector selectie wijzigen 

• Met de muis 
 
Dubbelklik in de selectie om afbakeningslijnen (orientatielijnen) zichtbaar te maken rondom de 
selectie. Plaats de muiscursor op een rand of een hoek die door die lijnen wordt gevormd ( de 
muiscursor verandert dan van vorm). Houd de linker muisknop ingedrukt en verplaats de cursor om 
de vorm uit te rekken of in elkaar te drukken. Laat de knop los als de selectie de gewenste grootte 
heeft 
 

Als u rechtsklikt in de selectie, wordt een contextmenu zichtbaar. Als u daar 
[Hoogte/breedte verhoudingen behouden] aanvinkt, blijven de proporties van de selectie 
bewaard. (De verhouding breedte/hoogte blijft gelijk). Met indrukken van de [Shift] toets heft 
u deze werking (tijdelijk) op. 
 

Om de  verplaatsing waar u mee bezig bent te annuleren drukt u op de [Esc] toets.  

 
 
• Met het toetsenbord 
 
U kunt de omvang van de selectie met het toetsenbord vergroten of verkleinen door de 
pijltjestoetsen te gebruiken, terwijl u de [Alt] toets ingedrukt houdt. De selectie zet uit of krimpt met 
één pixel per keer telkens als u een pijltjestoets indrukt.  
 

 Als u de [Shift] toets ingedrukt houdt, wordt de selectie met acht pixels tegelijk groter of 
kleiner als u één keer op een pijltjestoets drukt. 

De omvang wijzigen van een Toverstokje selectie  

Het is niet mogelijk een Toverstokje selectie rechtstreeks met de muis uit te rekken of samen te 
drukken . U moet de menu opdracht [Selectie > Handmatig instellen] gebruiken.  
 
Zie de paragraaf Handmatige Instelling voor een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare 
opties (verderop in dit hoofdstuk) 

Een selectie kleiner maken 

Deze functie is voor alle sectiesoorten beschikbaar. Hiermee kunt u een selectie gelijkmatig 
verkleinen volgens de afbakeningslijnen die een box vormen om de selectie.  
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Werkwijze: · 
1. Roep de dialoogbox op via het menu [Selectie > Verkleinen]. 
2. Verander de maat van de verkleining. 
3. OK, om de dialoogbox te sluiten en de bewerking uit te voeren. 

Een selectie vergroten 

Deze functie is voor alle selectiesoorten beschikbaar. Hiermee kunt u een selectie gelijkmatig 
vergroten volgens de afbakeningslijnen die een box vormen om de selectie.  
 
Werkwijze:  
1. Roep de dialoogbox op via het menu [Selectie > Vergroten]. 
2. Verander de maat van de vergroting. 
3. OK, om de dialoogbox te sluiten en de bewerking uit te voeren. 

De verhouding aanpassen 

De handmatige bijstelling van een breedte/hoogte verhouding is vaak een eentonig werkje 
PhotoFiltre Studio beschikt over een lijst met voorgedefinieerde verhoudingen. Deze functie is alleen 
beschikbaar voor vectorvormen 
 
1. Maak een nieuwe selectie 
2a. Kies een mogelijkheid uit het menu [Selectie > Vaste ratio] of 
2b.Gebruik een verhoudingknop in de opties van het [Selectie]gereedschap in het 
gereedschapspalet. 
 

Gebruik deze functie voordat u een afbeelding bijsnijdt ( menu [Beeld > Bijsnijden]) Als de 
afbeelding bedoeld is voor schermvertoning gebruik dan de verhouding [4:3] Kies voor het 
afdrukken van digitale foto’s de verhouding [3:2]. 

 

 

Een kader maken 

Met deze functie kunt u een nieuwe selectie om een actieve selectie maken met het menu [Selectie 
> Kader selectie]. 

1. Maak een nieuwe selectie. 
2. Roep de dialoogbox op met het menu [Selectie > Kader selectie]]. 
3. Wijzig de maat van het kader. 
4. OK, om de dialoogbox te sluiten en de bewerking uit te voeren. 

Het resultaat wordt automatisch omgezet in een selectie van het type Toverstokje 
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Handmatige instelling 

Met de dialoogbox [Selectie > Handmatig instellen] kunt u een selectie bepalen door waarden in de 
daarvoor bedoelde vakken in te voeren:  
 
• De instelling [Positie]  
 
Kies een automatische positie, of voer handmatig de positie in van het punt boven/links in de 
afbakeningsbox van de selectie.  

• De instelling [Afmetingen]··Voer de afmetingen van de selectie in (in pixels, centimeters, of 
inches) of in relatieve waarden als een percentage van de afbeelding. De optie [ Hoogte/Breedte-
verhoudingen behouden] zorgt ervoor dat de selectie niet vervormd wordt als de omvang verandert.  
 
• Vorm 
Hier zijn alleen de basis vectorvormen beschikbaar. Wijzig hier niets, als u alleen de grootte en de 
plaats van de selectie wilt veranderen.  
 

 
Invoermogelijkheden bij hand-instelling 

Een selectie vervormen 

U kunt een symmetrie of een rotatie toepassen op elk type selectie, zonder de inhoud te 
veranderen. Gebruik een opdracht uit het menu [Selectie > Vervormen] 

Selecties combineren 

U kunt iets aan een bestaande selectie toevoegen of er iets afhalen. Het resultaat wordt 
automatisch omgezet in een selectie van het type Toverstokje 

 
 
• Iets toevoegen aan een selectie 
1. Maak een nieuwe selectie. 
2. Houd de [Ctrl] toets in gedrukt. 
3. Selecteer het gedeelte van de afbeelding dat aan de selectie moet worden toegevoegd. 
 
Herhaal de stappen 2 en 3 zo vaak als nodig is. 
 
• Iets van een selectie afhalen  
 
1. Maak een nieuwe selectie. 
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2. Houd de [Alt] toets in gedrukt. 
3. Selecteer het gedeelte van de afbeelding dat van de selectie moet worden afgehaald. 
 
Herhaal de stappen 2 en 3 zo vaak als nodig is.  
 

Automatisch omkaderen en vullen. .  

 
Met deze functie kunt u automatisch een contourlijn ( in het programma: “streep”) om de vectorvorm 
maken en de vorm vullen. 
 
1. Activeer het Selectiegereedschap in het gereedschapspalet. 
2. Kies de voorgedefinieerde vorm die u wilt gebruiken. 
3. Vink Streep en Vul aan in het keuze gedeelte van het gereedschap waar u mee werkt. 
4. Maak met de muis een selectie in de afbeelding. 
 
Als u de muisknop loslaat, vult PhotoFiltre Studio de vorm en trekt een contour lijn in plaats van een 
selectie te maken. Vooraf kunt u de dikte van de contour bepalen met het [Lijn]gereedschappen de 
aard van de vulling met het [ Vul] gereedschap. 

In combinatie met het[Lijn]gereedschap kunt deze functie gebruiken bij het maken van 
organigrammen. 

Handmatig omkaderen en vullen 

Met deze functie kunt u handmatig de contourlijn trekken en vullen.  
Om [Omkaderen en vullen] te starten kunt u :  
- het menu [Bewerken > Omkaderen en vullen]  
- de toetscombinatie [Ctrl+B] gebruiken 
- het contextmenu gebruiken (rechtsklikken in de selectie, daarna [Omkaderen en vullen])  

 
Omkaderen en vullen  

 
 
• De instelling [Dekvermogen]  
 
Hiermee bepaalt u met welke intensiteit de instellingen zullen worden toegepast.    
 
• De optie [Streep]  
 
Hiermee kunt u om de vorm of om de afbeelding een omtreklijn aanbrengen. Als het vakje is 
aangevinkt, kunt u de instellingen hier onder gebruiken.  
 
[Kleur]  
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Deze instelling geeft de contourkleur aan.  
 
[Breedte]  
 
Deze instelling geeft  de dikte van de contourlijn aan.  
 
[Antialias]  
 
Hiermee kunt u antialias op de contourlijn toepassen om het visuele aspect te verbeteren. Antialias 
is niet beschikbaar bij rechthoekige vormen.  
 
• De optie [Vul]  
 
Hiermee kunt u een vorm met een kleur of met een motief vullen. Als het vakje is aangevinkt, kunt u 
de instellingen hier onder gebruiken.  
.  
 
[Kleur]  
 
Geeft de kleur van de vulling aan.  

 
[Stijl]  
 
Hiermee kunt u een voorgedefinieerde stijl toepassen uit het rolmenu, in de kleur die u bij 
[Kleur]hebt bepaald.  
 
[Vulpatroon]  
 
 Als vakje is aangevinkt, krijgt u via de knop met het mapje toegang tot een bestand met 
vulpatronen. Het aanvinken van  [Vulpatroon] deactiveert de instellingen [Kleur] en [Stijl]. 
 

Deze functie werkt op de hele laag als er geen selectie is bepaald. 

Een selectie kopiëren 

U kunt een selectie naar het Klembord kopiëren om die later weer te gebruiken in een willekeurige 
afbeelding (zolang u PhotoFiltre Studio niet hebt verlaten). Gebruik het menu [Selectie > Vorm 
kopiëren]. 

 

 

 

Een vorm plakken 

Als het Klembord een gekopieerde vorm bevat kunt u die in uw afbeelding plakken met het menu [ 
Selectie > Vorm plakken].  
 
Als een selectie reeds actief is, vraagt PhotoFiltre Studio of u de afmetingen (verhoudingen) wilt 
bewaren. Als dat niet het geval is, of als er geen actieve selectie is, wordt de selectie in het midden 
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van het zichtbare gebied geplakt. Als in dat geval de selectie groter is dan de afbeelding worden de 
afmetingen van de selectie aangepast terwijl de selectieverhoudingen gelijk blijven. 

 De plaats van de selectie blijft zo mogelijk bewaard . 

Een selectie opslaan 

U kunt een selectie opslaan op de harde schijf van uw computer om de selectie later weer te 
gebruiken in een afbeelding.  
 
1. Roep de dialoogbox op met het menu [Selectie > Vorm opslaan] Standaard opent PhotoFiltre 
Studio de map [Selecties] en toont de lijst met reeds opgeslagen vormen.  
2.Voer een naam in voor de nieuwe selectie en sla die op.  
 
De selecties worden opgeslagen onder het formaat PFS (PhotoFiltreSelection)  

Een selectie laden 

1.Roep de dialoogbox op met het menu [Selectie > Vorm laden]. 
2. Zoek de map waarin zich de selectie bevindt die u wilt laden.  
Standaard opent PhotoFiltre Studio de map [Selecties] en toont de lijst met bestanden van de 
opgeslagen vormen  
3. Klik op de selectie die u wilt laden Gebruik het voorbeeld.(Aanvinken) 
4. Klik op Openen om de selectie te laden. De dialoogbox sluit zich.  

Als u reeds aan een selectie werkt, stelt PhotoFiltre Studio voor om de afmetingen van die selecie te 
bewaren. Als u dat niet wilt, of als er nog niets is geselecteerd, verschijnt de geladen selectie in het 
midden van het zichtbare gebied. Als de selectie groter is dan de afbeelding worden de afmetingen 
van de selectie aangepast.De verhoudingen blijven gelijk. 
 

 

 

08 Kennismaken met Lagen  

___________________ 

 

Begripsbepaling 

Lagen kunnen vergeleken worden met op elkaar gestapelde bladen. Als een laag transparante 
gebieden bevat, kun je de onderliggende laag door die gebieden heen zien. Onder alle lagen 
bevindt zich de bodemlaag, ook wel achtergrondlaag genoemd. Een afbeelding die met PhotoFiltre 
Studio is gemaakt bestaat minstens uit een bodemlaag die als ondersteuning gebruikt wordt. Zolang 
lagen niet zijn samengevoegd, blijft elke laag onaf-hankelijk van de andere. 
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Voorbeeld van een  afbeelding bestaande uit drie lagen 
 
1. Achtergrond laag (bodem) 
2. Laag van het type Bitmap 
3. Laag van het  type Tekst 

Het aantal lagen is onbeperkt, maar de hoeveelheid geheugen waarover uw com-puter 
beschikt kan u wel beperkingen opleggen. 

Het is aan te bevelen het geheugen dat door uw (gelaagde) afbeelding wordt gebruikt in de gaten te 
houden via het menu [Bestand>Eigenschappen] en regelmatig de afbeelding in steeds weer een 
ander bestand op te slaan. 

Soorten lagen 

PhotoFiltre Studio kent  vier soorten lagen. Het type Bitmap is een twee dimensionaal pixeltableau 
en  vormt een grafische digitale afbeelding. Met het type Tekst kunt u een tekstblok op een precies 
te bepalen plaats in de afbeelding aanbrengen. De teksteigenschappen (inhoud, lettertype, kleur) 
kunnen elk moment veranderd worden. Met het type Kleur kunt u effen, doorschijnende kleurlagen 
maken die de onderliggende lagen niet echt veranderen. Het type Aangepast  werkt ongeveer op 
dezelfde manier, maar in plaats dat u een kleureffect aanbrengt, kunt u met dit type een reeks 
instellingen op de onderliggende lagen toepassen zonder deze echt te veranderen. 

Met lagen werken 

PhotoFiltre Studio beschikt over verscheiden gereedschappen om met lagen te werken. De 
Lagenwerkbalk die zich links van de afbeelding bevindt toont de miniatuur van de laag, zijn plaats in 
de volgorde, en enkele belangrijke opties . Met de dialoogbox [Laag eigenschappen] kunt u de 
instellingen van de actieve laag wijzigen. Het gereedschap [Laagbeheer], dat beschikbaar is in de 
gereedschapswerkbalk, geeft een snelle toegang tot de belangrijkste eigenschappen. Het 
menu[Laag] tenslotte heeft algemene commando’s waarmee u lagen kunt maken, beheren en 
samenvoegen. 

De Lagenwerkbalk  

De Lagenwerkbalk bevindt zich links van elke afbeelding en bevat een weergave van de lagen in 
miniatuurvorm. Alle miniaturen hebben dezelfde volgorde als de lagen waar zij voor staan. De 
miniaturen zijn van laag naar hoog opgestapeld, de miniatuur van de bodemlaag   (achtergrondlaag) 
zit dus helemaal onder in de stapel. De volgorde van de miniaturen correspondeert in feite met de 
volgorde waarin de lagen zichtbaar worden. De achtergrondlaag is het eerst zichtbaar, vervolgens 
de laag  waarvan de miniatuur zich juist boven die van de achtergrondlaag bevindt.  Dat gaat zo 
door tot de bovenste laag waarvan de miniatuur helemaal boven in de stapel zit. 
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Links, de werkbalk Lagen van een afbeelding die uit drie lagen bestaat. De miniatuur van de 
bodemlaag( Achtergrondlaag) bevindt zich onder aan de stapel  en die van de actieve laag 
bovenaan 

 

Klik op een miniatuur met linker muisknop om de bijbehorende laag te selecteren. Dat 
wordt dan de actieve laag ( de miniatuur van de actieve laag heeft een gekleurd kader). 

   Klik met de rechter muisknop op  een miniatuur om het contextmenu zichtbaar te maken 
met meest voorkomende functies. 

 Met het menu [Beeld> Laag duimnagel] kunt u de vorm van de ‘duimnagel’ (= miniatuur) 
aanpassen: onzichtbaar, groot, normaal of tekst. Zo voorkomt u dat de Lagenwerkbalk te vol 
wordt. 

   Als het aantal miniaturen (‘duimnagels’) zo groot wordt dat ze niet meer allemaal op de 
werkbalk passen, worden onder aan de werkbalk knoppen zichtbaar waarmee u kunt  
navigeren en zoeken 
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De dialoogbox [Laageigenschappen] 

De dialoogbox [Laageigenschappen] bevat alle eigenschappen van de actieve laag. De opties 
kunnen veranderen, afhankelijk van het Laagtype. 

Zie het hoofdstuk Een nieuwe laag maken  voor een gedetailleerde omschrijving van de opties.    

 Dubbelklik  op een miniatuur om de dialoogbox met de eigenschappen van de actieve laag 
te tonen.  

Het Gereedschap Lagenbeheer  
 

Het  gereedschap [Lagenbeheer] geeft direct toegang tot de belangrijkste eigenschappen van de laag. 

Zo kunt u gemakkelijk de opaciteit (= ondoorzichtigheid), de zichtbaarheid, en de vergrendeling van 

een laag veranderen met een simpele muisklik. 

Als dit gereedschap actief is, kunt u ook een laag in het beeld verplaatsen met de muis of met de 

pijltjestoetsen op het toetsenbord. 

Om dit gereedschap te activeren moet u op de corresponderende knop in het gereedschapsmenu 

klikken. 

  Zie het hoofdstuk  Basisbewerkingen met Lagen voor meer details over de opties van dit 

gereedschap 

 

 Als dit gereedschap actief is komt het contextmenu van het beeld overeen met het 

contextmenu van de Werkbalk Lagen. 

http://www.photofiltre-studio.com/doc/calque-1.htm
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09 Een nieuwe Laag maken  
___________________ 

 

Inleiding 

Er kan alleen een nieuwe laag gemaakt worden van een afbeelding in de 16 miljoen kleuren 
modus (RGB). De nieuwe laag wordt vlak boven de actieve laag geplaatst. U moet dus de juiste 
laag activeren voordat u een nieuwe maakt, anders moet u hem later nog weer verplaatsen. 
PhotoFiltre Studio heeft verscheiden functies voor het maken van een nieuwe laag. 

Een nieuwe Laag maken door te plakken 

De eenvoudigste methode voor het maken van een nieuwe laag  is de inhoud van het klembord te 
plakken met behulp van het menu [Bewerken>Plakken]. Tijdens het uitvoeren van die bewerking 
maakt  PhotoFiltre Studio automatisch een laag van het type Bitmap. Er wordt ook rekening 
gehouden met de transparantie als het klembord hierover gegevens bevat. Met het menu 
[Laag>opties] krijgt u toegang tot de opties van de nieuwe laag. 

• De Instelling [Dekvermogen]  

Hiermee bepaalt u de graad van zichtbaarheid van de laag die eronder ligt. Een laag van het type 
Bitmap met een opaciteit van 10% is bijna transparant (doorzichtig), terwijl een laag met een dek-
vermogen van 100% volledig opaak is (ondoorschijnend). 

• De Optie [Slagschaduw]  

Met deze optie kunt u een slagschaduw simuleren, daarmee lijkt het alsof de laag ten opzichte 
van de onderliggende laag wat opgetild is De instelmogelijkheden [DeltaX] en [DeltaY]  bepalen 
de verschuiving van de schaduw ten opzichte van de laag. Met de instelling [Kleur] kunt u de kleur 
van de schaduw kiezen. (zwart is standaard) De opaciteit bepaalt de intensiteit van de schaduw. 
Hoe hoger de waarde hoe meer de schaduw zichtbaar en ondoorzichtig zal zijn. PhotoFiltreStudio  
kent drie soorten slagschaduw ( vlak, glad, diffusie (= verstrooiing). 

 

 

Eigenschappen van de Bitmaplaag 
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Een lege Laag maken  

Met het menu[ Laag> Nieuw> Leeg] maakt u een lege Laag PFS toont dan de dialoogbox 
Laageigenschappen. 

• De Instelling [Positie]  
 
PhotoFiltre Studio  kent negen automatische posities, maar u kunt ook handmatig de positie van 
het punt kiezen ( X- as en Y-as, horizontale en verticale verschuiving). 

• De Instelling [Afmeting]  
 
Voer de afmeting van de laag in ( in pixels, centimeters, of inches) of in een percentage van de 
afbeelding  (%/afbeelding). 
Standaard is de nieuwe laag wit, maar u kunt de laag vullen met een andere kleur door, 
bijvoorbeeld, het [vul-gereedschap]  te gebruiken. 

• De instelling [Laag] 
 
Als het vakje [ Automatische transparantie] is aangevinkt is de nieuwe laag helemaal transparant. 
(De opties [Kleur] en [ Gebruik de lagen optie] zijn niet geactiveerd). Als het vakje [ Automatische 
transparantie] niet is aangevinkt heeft de nieuwe laag de kleur die in de optie [Kleur] is bepaald. 
Als het vakje [Gebruik de lagen optie] is aangevinkt worden de laagopties die bij een voorgaande 
bewerking zijn opgeslagen, op de kleur toegepast ‘ 

 Als een selectie actief is als u deze functie (nieuwe laag maken) gebruikt, haalt 
PhotoFiltre de positie en de afmetingen hiervan op, om ze te gebruiken bij het maken van 
de laag. 
 

 

Eigenschappen van een lege laag  



 

36 

 

Een kleurlaag maken 

Een kleurlaag vult het hele beeld met een effen kleur van een bepaalde doorschijnendheid. Een 
laag van dit type verandert de lagen die er onder liggen niet echt, maar de aanpassing is wel 
direct zichtbaar. Om een laag van het type Kleur te maken gebruikt u het menu 
[Laag>Nieuw>Kleur]. PFS toont dan de dialoogbox voor de eigenschappen van de laag. Dit type 
laag beïnvloedt alle zichtbare lagen die er onder liggen. 

• De instelling [Opaciteit]  
 
Deze instelling bepaalt de mate van doorschijnendheid van de kleur. Een Kleurlaag met een 
opaciteit van 10% is bijna transparant, terwijl een laag met een opaciteit van 100% volledig opaak 
(ondoorschijnend) is en helemaal gevuld is met de bepaalde kleur.  
 
• De instelling [Kleur]  
 
Met deze instelling bepaalt u de vulkleur. U kunt de optie[Omkeren] activeren om kleursubstractie 
te simuleren. 
 

 
Eigenschappen van een Kleurlaag 

Een aanpassingslaag maken 

 Met een aanpassingslaag kunt u simulaties maken en verschillende lagen corrigeren in een 
bewerking in plaats van elke laag apart aan te passen. Een laag van dit type verandert niet echt 
de onderliggende lagen, maar de aanpassing is wel direct zichtbaar. Met het menu 
[Laag>Nieuw>Aanpassen] maakt u een laag van dit type. PFS toont dan de dialoogbox met 
laageigenschappen. Dit type laag beïnvloedt alle zichtbare lagen die er onder liggen. 

• De instelling [Dekvermogen]  
 
 Deze instelling bepaalt de intensiteit waarmee de aanpassingen inwerken  op de onderliggende 
lagen. 
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• De aanpassingen  

 
U kunt in één bewerking de helderheid, het contrast, de verzadiging en het gamma corrigeren. 

 
 
Eigenschappen van een aanpassingslaag 

Een laag maken van een afbeeldingsbestand 

Met PhotoFiltre Studio kunt u een afbeeldingsbestand openen en importeren om automatisch een 
Bitmaplaag te maken. Gebruik daarvoor het menu [Laag>Nieuw>Open als laag]. PFS toont dan 
een dialoogbox in Windows waarmee u een afbeeldingsbestand kunt selecteren. Met het menu 
[Laag>Opties] krijgt u toegang tot de opties voor de nieuwe laag. Zo kunt u de opaciteit en de 
slagschaduw instellen. 

Zie de paragraaf over het maken van een nieuwe laag door plakken voor meer mogelijkheden. 

 

Een Tekstlaag maken 

Met een Tekstlaag kunt u nauwkeurig een tekstblok aanbrengen in de afbeelding. De 
tekstattributen kunnen elk moment worden veranderd, zelfs na het invoegen van een andere laag. 
Met het menu [Laag>Nieuw>Tekst] kunt u een Tekstlaag maken. PhotoFiltre opent dan een 
dialoogbox met twee tabbladen. 

• Het Tabblad [Tekst] 

Hier bepaalt u het lettertype en de tekstinhoud. Kies eerst het lettertype, de grootte en de 
attributen  (vet, cursief, doorhalen, onderstrepen) Het voorbeeldvak laat meteen het resultaat van 
de verschillende instellingen zien. Daarna kiest u de tekstkleur, uitlijning, rotatiehoek en de optie 
antialiasing (standaard). Daarna voert u de tekst in op de daarvoor gereserveerde plaats. Met de 
knop [Opnieuw] kunt u  de beginwaarden herstellen in de tabbladen [Tekst] en [Effecten].  
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Opties van het tabblad tekst 
 

De lijst met mogelijke lettertypen komt overeen met de lettertypen (fonts) die op uw 
computer zijn geïnstalleerd.  

• Het Tabblad [Effecten]  

Dit tabblad toont verschillende voorgedefinieerde effecten waarmee u het uiterlijk van het 
resultaat kunt veranderen. U kunt bijvoorbeeld de doorschijnendheid van de tekst veranderen of 
een slagschaduw toevoegen. Dit gaat op dezelfde wijze als bij een laag van het type Bitmap. De 
drie opties [Streep],[Schaduw] en [Negatieve modus] sluiten elkaar uit en kunnen dus niet 
tegelijkertijd gebruikt worden. De tekst kan ook met een motief worden gevuld in plaats van met 
een effen kleur. Activeer daarvoor de optie [Vulpatroon] et klik op de knop map openen. PFS 
opent dan de Windows dialoogbox waarmee u een afbeelding kunt selecteren die gebruikt zal 
worden als vulmotief voor de tekst. 

 
Opties van het tabblad Effecten 
 

Sommige opties, zoals [Schaduw] en [Vervagen] geven het beste resultaat met teksten  
van groot formaat 
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10 Basisbewerkingen met lagen 

_________________ 

 

Een laag hernoemen 

Als een afbeelding uit verscheiden lagen bestaat is het veel praktischer de lagen een nieuwe naam te 
geven, zodat ze makkelijker te herkennen zijn. Gebruik een korte, duidelijke naam. Van alle soorten 
lagen kan de naam gewijzigd worden. 

 
Het hernoemen van een laag gaat op de volgende manier: 

1. Selecteer een laag in de lagenwerkbalk door op de bijbehorende miniatuur te klikken. 
2. Gebruik het menu [Laag>Laag hernoemen] of het commando [Laag hernoemen] in het 

contextmenu van de lagenwerkbalk door rechts te klikken op de miniatuur. 
3. Voer een nieuwe naam in. 
4. Klik OK om te bevestigen en sluit de dialoogbox. 

 
Op de lagenwerkbalk staat de nieuwe naam nu vlak onder de miniatuur. 

Een laag verplaatsen in de afbeelding  

Selecteer het gereedschap Laagbeheer in het gereedschapspalet. 

 
• Met de muis 

Plaats de muiscursor op een niet transparant gedeelte van de laag . Houd de linker muisknop ingedrukt 
en beweeg in de afbeelding. Laat de knop los zodra de laag op de goede plaats ligt. 
 
 

Houd de [Shift] toets ingedrukt om de laag langs een horizontale of verticale as te verplaatsen.  
 
• Met het toetsenbord 
De laag kan ook verplaatst worden door de richtingpijltjes te gebruiken. De laag wordt steeds een pixel 
verplaatst als u een van de vier pijltjestoetsen indrukt. 

Houd de [Shift] toets ingedrukt  om de laag acht pixels tegelijk te verplaatsen als u op een pijltjestoets 
drukt. Dat kan ook met de [Caps Lock] toets            

De opaciteit (dekkingsgraad) van een laag wijzigen 

De opaciteit van een laag bepaalt de mate van zichtbaarheid van de laag die eronder ligt. Een laag van 
het type Bitmap met een opaciteit van 10% is bijna transparant (doorzichtig), terwijl een laag met een 
dekvermogen van 100% volledig opaak is (ondoorschijnend). 
 
Om de opaciteit van een laag te wijzigen kunt u:  
- het menu [Laag>Opties] gebruiken om de dialoogbox met laageigenschappen op te roepen. ( De vorm 
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van de dialoogbox hangt af van het type laag waaraan u werkt). 

 - het gereedschap [Laagbeheer] in het gereedschapspalet selecteren. 
In beide gevallen gebruikt u de schuifregelaar die bij de instelling [Dekvermogen] hoort. 
Waarden tussen 10% en 100% zijn mogelijk 
 
 

 

 
Links: De bovenliggende laag heeft een opaciteit van 100% (opaak). 
Rechts: Dezelfde laag met een dekvermogen van 50%. Doordat de laag nu halftransparant is kunt u de 
onderliggende laag zien. 

Een laag dupliceren 

Met PhotoFiltre Studio kunt u elk laagtype dupliceren. Ook de bodem- of achtergrondlaag. 

U kunt een laag dupliceren met het menu [Laag>Dupliceren] of met het commando [Dupliceren] uit 
het contextmenu van de lagenwerkbalk door met de rechter muisknop op de miniatuur te klikken. 

PFS maakt automatisch een nieuwe laag van hetzelfde type en met dezelfde inhoud en plaatst die 
vlak onder de actieve laag. 

      

De plaats van een laag in de beeldvolgorde wijzigen  

De volgorde in de stapel miniaturen van de lagenwerkbalk bepaalt de volgorde waarin de lagen in de 
afbeelding gezien worden, d.w.z. of een laag voor of achter de anderen verschijnt. Daar de 
achtergrondlaag niet verplaatst kan worden, kunt u deze bewerking alleen uitvoeren als uw afbeelding uit 
minstens drie lagen bestaat. 

Het wijzigen van de plaats van de laag in de volgorde gaat als volgt:  

1.Selecteer de laag in de lagenwerkbalk door op de bijbehorende miniatuur met de linker muisknop te 
klikken. 2.Houd de linkermuisknop ingedrukt en schuif de miniatuur in de lagenwerkbalk omhoog of 
omlaag. 

Als de gekleurde scheidingslijn zich op de gewenste plaats bevindt, laat u de muisknop los. De lagen 
worden verplaatst en het nieuwe beeld geeft de wijzigingen weer. 
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1. Selecteer de bovenste laag 
2. Schuif de laag van positie 1 naar positie 2 
3.De volgorde waarin de lagen in de afbeelding zichtbaar zijn, is gewijzigd 

   Met de mogelijkheden in het menu [Laag > Order (=Volgorde)] kunt u de plaats van de actieve laag 
veranderen 

 Een laag vergrendelen 

U kunt een laag vergrendelen om de inhoud te beschermen. Als een laag vergrendeld is verschijnt er 
rechts onder in de miniatuur een afbeelding van een (hang)slot. De laag kan dan niet meer bewerkt 
worden. Vergrendelde lagen  kunnen verplaatst worden in de stapel lagen, maar ze kunnen niet worden 
verwijderd (gewist). De te vergrendelen laag moet de actieve laag zijn. U moet de laag dus eerst 
selecteren. 

Om een laag te vergrendelen kunt u:  
- het commando [Op slot] van het contextmenu  van de lagenwerkbalk activeren door  met de rechter 
muisknop op de miniatuur te klikken.  
- het gereedschap [Lagenbeheer] selecteren in het gereedschapspalet en de optie [Op slot] activeren.  
 
Om een laag te ontgrendelen kunt u:  
- het commando [Op slot] van het contextmenu  van de lagenwerkbalk deactiveren door  met de rechter 
muisknop op de miniatuur te klikken. 
- het gereedschap [Lagenbeheer] selecteren in het gereedschapspalet en de optie [Op slot] deactiveren.  
 

 Een laag verbergen en zichtbaar maken 

U kunt een laag verbergen om die in de afbeelding onzichtbaar te maken. Als een laag verborgen is 
wordt een doorgestreept oog zichtbaar links onder in de miniatuur. De laag die wordt verborgen of 
zichtbaar gemaakt moet de actieve laag zijn.  U moet de laag dus eerst selecteren. 

Om een enkele laag te verbergen kunt:  
- het commando [Zichtbaar] van het contextmenu  van de lagenwerkbalk deactiveren door  met de 
rechter muisknop op de miniatuur te klikken. 
 -het gereedschap [Lagenbeheer] selecteren in het gereedschapspalet en de optie [Zichtbaar] 
deactiveren  
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Om een enkele laag zichtbaar te maken kunt u:  

-het commando [Zichtbaar] van het contextmenu  van de lagenwerkbalk activeren door  met de 
rechter muisknop op de miniatuur te klikken. 
 -het gereedschap [Lagenbeheer] selecteren in het gereedschapspalet en de optie [Zichtbaar] te            
activeren. 

  De achtergrondlaag kan ook worden verborgen. Er wordt dan een Alpha-transparantie ( RVBA-
modus ) zichtbaar. (V=Vert=Groen) 

 Alle lagen verbergen en  zichtbaar maken 

Met de menu’s [ Lagen> Verberg alle lagen] en [ Lagen>Toon alle lagen] kunt u alle lagen in een 
bewerking verbergen of zichtbaar maken. De achtergrondlaag kan  hierbij niet worden verborgen 

 Een laag wissen 

PhotoFiltre Studio  kan geen achtergrondlaag wissen.(Deze laag is onmisbaar)  
 
Om een laag te verwijderen ( te wissen), kunt u:  
- het menu [Laag>Wissen] gebruiken. 
- het commando [Wissen] gebruiken uit het contextmenu van de lagenwerkbalk door met de rechter     
muisknop op  de bij de laag behorende miniatuur te klikken. 
-  de toetscombinatie [ Ctrl + Delete] gebruiken. 
 

U kunt een laag beter eerst verbergen en niet meteen wissen. 

Een afbeelding met lagen opslaan 

Alleen in het formaat PFI (PhotoFiltre Image) kunt u een afbeelding bewaren met alle bijbehorende 
lagen. Andere formaten voegen bij het opslaan automatisch alle zichtbare lagen samen en als u het 
bestand weer opent zal de afbeelding uit een achtergrondlaag bestaan.  
 
PhotoFiltre Studio laat een waarschuwing zien, als u  probeert een afbeelding op te slaan in een ander 
formaat dan PFI. 
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11 Geavanceerde bewerkingen met lagen 
 ___________________ 

 

Manieren van samenvoegen 

Begripsbepaling 

De manier van samenvoegen ( mengmodus) bepaalt de wijze waarop de pixels van een laag 

gecombineerd worden met de pixels van de achtergrond. De pixels van de achtergrond komen 

overeen met het resultaat van de samenvoeging van de lagen van een lager niveau. De combinatie 

van samenvoegwijzen maakt het mogelijk een groot aantal effecten en instellingen te maken. 

Lijst van manieren van samenvoegen 

 

 
 

Samenvoegregels 

1.Als twee lagen samengevoegd zijn, gebruikt de laag ‘resultaat’ de samenvoegmanier van de 

onderste laag. 

2. Een bovenliggende laag tekent zich, voor hij wordt gewist, op de onderliggende laag af met 

zijn eigen mengmodus 

3.Het is niet mogelijk de slagschaduw van een laag samen te voegen met een laag die een 

andere samenvoegmanier heeft dan Normaal. 

4.Lagen van het type Aanpassen gebruiken uitsluitend de samenvoegmanier van Normaal. 

Lagen samenvoegen 

Het samenvoegen maakt van twee op een volgende lagen een enkele en daardoor kan het beeld 

worden vereenvoudigd en opgeslagen in een kleiner bestand. De laag die het resultaat is van 

samenvoegen bevat alle eigenschappen van de twee betrokken lagen en bewaart hun transparante 

 
 

 
 
 

Als u op het pijltje in het vakje onder Mengmodus 

klikt, verschijnen er 24! woorden in “NederEngels” 

die mengmodi aangeven. 

Uitproberen maar! 
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gedeeltes. Men kan elk type laag samenvoegen met een laag van het type Bitmap die er net onder 

ligt. 

Om een laag samen te voegen met een onderliggende laag: 

1.Zorg er voor dat de beide lagen die samengevoegd moeten worden zichtbaar zijn en zich op de 

juiste plaats bevinden. Selecteer de onderste laag in de werkbalk Lagen. 

2.Gebruik het menu [Laag>Samenvoegen met vorige (= onderliggende) laag] of het commando 

[ Samenvoegen met vorige laag] in het contextmenu van de werkbalk Lagen door rechts te klikken 

op de miniatuur van de betreffende laag. 

 De Doellaag, d.w.z. de onderste laag, moet beslist van het type Bitmap zijn. 

 
 

 

Speciale lagen samenvoegen 

Een speciale laag is een laag van het type Aanpassen, Kleur, of Tekst, want die lagen bevatten 

geen data in de vorm van pixels. U kunt een speciale laag samenvoegen met een laag van het 

Bitmap type die er onder ligt. U kunt echter een speciale laag niet gebruiken als doellaag bij een 

samenvoeging. 

Speciale lagen maken het beeldbestand niet veel groter, daarom is het niet nodig die lagen 

samen te voegen om de omvang te beperken, maar eerder om de werkwijze eenvoudiger te 

houden. 

Het beeld afplatten 

In een afgeplat beeld zijn alle zichtbare lagen samengevoegd met de achtergrondlaag, daardoor 

kan de omvang van het bestand aanzienlijk worden verkleind. 

Als algemene regel is het aan te raden een beeld niet af te platten zolang u nog niet klaar bent 

met het bewerken van de aparte lagen. Zorg er dus voor dat u een kopie bewaart die alle lagen 

bevat van uw beeld als u denkt dat u het nog nodig hebt om later nog weer te bewerken. 

Om een beeld af te platten gaat u op de volgende manier te werk: 

1.Maskeer ( = maak onzichtbaar) alle lagen die u niet wilt samenvoegen (Ze worden toch 

.weggelaten). 

2.Gebruik het menu [Laag> Alle lagen samenvoegen]. 

 

Als u de onzichtbare lagen wilt bewaren om ze later te veranderen, doet u het volgende: 

1.Maskeer alle lagen die u niet wilt samenvoegen ( ze worden boven op de stapel in de werkbalk 

Lagen bewaard). 

     2.Gebruik het menu [Laag> Alle zichtbare lagen samenvoegen]. 

Een laag Tekst converteren naar een laag Bitmap 

Lagen van het type Tekst zijn zeer praktisch om een tekstblok dynamisch te wijzigen, maar het is 

niet mogelijk er andere effecten op toe te passen dan die er voor bedoeld zijn. Om die beperking te 

omzeilen biedt PhotoFiltre Studio de mogelijkheid die lagen te converteren naar lagen van het 

type Bitmap. Als ze geconverteerd zijn kunt u er filters op toepassen en ze veranderen met 

tekengereedschappen, maar u kunt ze niet meer veranderen met opties voor tekstbewerking. Het is 

dus aan te raden de laag alleen maar te converteren als u zeker weet dat u de inhoud niet meer 

hoeft te veranderen. 

 

(Slag)schaduw samenvoegen 
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De lagen van het type Bitmap en Tekst hebben beide een optie [Slagschaduw]. Die optie is 

dynamisch, d.w.z. dat die schaduw steeds als het beeld getoond of verplaatst wordt, opnieuw 

wordt berekend. Het bezwaar is dat de berekeningen complex zijn en een last worden die de 

bewerkingen lang laat duren. Om dat probleem te omzeilen biedt PhotoFiltre Studio de 

mogelijkheid de slagschaduw te converteren naar pixeldata. 

Gebruik het menu [Laag>Schaduw samenvoegen] om de slagschaduw van een laag samen te 

voegen. 

 

 Als de slagschaduw is samengevoegd, richt hij zich naar de samenvoegmodus van 
de laag. In andere samenvoegmodi dan Normaal, kan het daardoor lijken alsof de 
slagschaduw is verdwenen, of dat zijn kleur of opaciteit is veranderd. 

 Om de schaduw van een Tekstlaag samen te voegen moet u die eerst converteren 
naar het type Bitmap. 

De Alpha transparantie van een laag wijzigen 

Om de Alpha transparantie van de laag te veranderen. Klikt u op het menu [Laag> 

Transparantiekleur] PhotoFiltre Studio toont dan het venster waarin u de Alpha transparantie kunt 

instellen: 

 

 
Instellingen voor Transparantie kleur 

Instelling [ Kleur]  

Met deze instelling kunt u de transparantiekleur van de laag bepalen. 

Verplaats de muis op de laag en de cursor krijgt de vorm van een pipet. Klik in een gebied met 

de kleur die u transparant wilt maken. 

Instelling [ Tolerantie] 

De tolerantie bepaalt de bandbreedte waarin kleuren van de ene pixel naar een aangrenzende 

kan overgaan. 

De waarden moeten liggen tuisen 0 en 100. Een lage tolerantie selecteert pixels waarvan de 

kleur zeer dicht ligt bij de kleur van de pixel waarop u hebt geklikt, terwijl een hoge tolerantie een 

breder pixelgebied selecteert. 
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Instelling [Opaciteit] (ondoorzichtigheid) 

Deze instelling bepaalt de mate van doorschijnendheid van de kleur. Opaciteit van 0% betekent 

dat de kleur niet zichtbaar zal zijn terwijl een opaciteit van 50% half doorschijnend is. 

    Alpha transparantie wordt ook wel doorschijnendheid  
       (transluciditeit) genoemd. 
 
Zie ook het hoofdstuk over  Kleurenmodi en transparantie  
 

De Alpha transparantie in een deel van een laag wijzigen 
 

Als u in een laag het gebied dat u hebt geselecteerd om te bewerken de Alpha transparantie wilt 

wijzigen, klikt u op het menu [Laag>Transparantie>Dekking]. PhotoFiltre Studio toont een 

venster waarin u de Alpha transparantie kunt instellen 

 

 
Instellingen voor Alpha transparantie in een deel van een laag 

 
• De instelling [Dekvermogen] 
 

Hier wordt de doorschijnendheid bepaald van het gebied dat bewerkt moet worden . 

Bij dekvermogen 0% is het gebied onzichtbaar, een dekvermogen van 50% geeft een effect van 

half doorschijnendheid (transluciditeit) 
 
• De instelling [Opnieuw] 
 

Als deze instelling actief is, is de dekking absoluut (heeft niets met een voorgaande dekking te 

maken). Als deze instelling niet is aangevinkt gaat de gevraagde dekking uit van de voorgaande 

dekking (relatiefe opaciteit) 

 

Transparant (kleur)verloop (Vignettering) 

Met de functies transparant(kleur)verloop kunt u kleuren lineair of radiaal in elkaar over laten 

lopen. Om een transparant verloop te krijgen kunt u met PhotoFiltre Studio de opaciteit 

(ondoorzichtigheid) geleidelijk variëren. 

Een lineair verloop kan horizontaal zijn ( van links naar rechts[1] of van rechts naar links [2] )of 

verticaal (van boven naar beneden [3] of van beneden naar boven [4]). 

Een radiaal verloop gaat van het midden naar de buitenkant [5] of van buiten naar binnen[6]. 

Door de veroop functies wordt het Alpha kanaal van de laag veranderd. 
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1 2 3 4 5 6 

De zwarte delen komen overeen met de ondoorzichtige gebieden van de laag terwijl de witte 

delen overeenkomen met de doorzichtige gebieden van de laag 

Gebruik de commando’s van het menu [Laag> Transparant verloop] om een transparant verloop 

toe te passen. Deze functie is alleen maar beschikbaar voor lagen van het type Bitmap. 

 

 
 

Links de onderste laag. Midden een laag waarop een lineair verloop is toegepast. Rechts het 

resultaat na samenvoeging. 

  Lineaire verlopen houden rekening met de selectie waaraan gewerkt wordt 

 

Randeffecten ( Kadereffecten) 
Met randeffecten kunt u de omtrek van een laag veranderen: Een eenvoudige strakke rand (anti-
alias) ,een onscherpe rand (vervagen) , een geleidelijk verlopende rand             ( toenemende 
omtrek), of een meer geavanceerd effect zoals een verbrokkelde rand                ( verstrooien), of 
een gescheurde rand (gescheurd). De omtrek van een laag valt samen met de grens tussen de 
doorzichtige en de ondoorzichtige gebieden. De randeffecten veranderen de Alpha-laag. 
 
Gebruik de commando’s van het menu [Laag> Kader effect] om een randeffect toe te passen. 
Deze functie is alleen maar beschikbaar voor lagen van het type Bitmap. 

 
 Links verstrooiingseffect, rechts een gescheurde rand. 
 
 

      De  kadereffecten [Vervagen] en [Toenemende omtrek] kunnen worden verzacht  
met [Bewerken> Vervagen kadereffect]  
 
 

      De grootte van de kadereffecten [Toenemende omtrek] en [Verstrooien] is instelbaar 
 

12 Lagen vervormen (transformeren) 
 ___________________ 

 
Symmetrieën 

•Horizontale symmetrie 
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Door de horizontale symmetrie (of symmetrie langs de verticale as) kunt u de actieve laag 
horizontaal spiegelen(kantelen).Dit geldt voor alle lagen waaruit de afbeelding bestaat, dus ook voor 
de achtergrondlaag. Zo ontstaat een spiegeleffect.  

Om een horizontale symmetrie tot stand te brengen kunt u:  
- het menu [Laag>vervormen> Horizontaal spiegelen] gebruiken 

- op het pictogram  in de gereedschapsbalk klikken. 

Om een horizontale symmetrie tot stand te brengen op de achtergrondlaag kunt u:  
- het menu [Afbeelding>Vervormen> Horizontaal spiegelen> Achtergrond] gebruiken 

- op het pictogram  in de gereedschapsbalk klikken als de achtergrondlaag de actieve laag is. 

Om een horizontale symmetrie tot stand te brengen op alle lagen kunt u het menu 
[Afbeelding>Vervormen> Horizontaal spiegelen> Achtergrond>Alle lagen] gebruiken. 

•Verticale symmetrie 
 
Door de verticale symmetrie (of symmetrie langs de horizontale as) kunt u de actieve laag v 
spiegelen(kantelen).Dit geldt voor alle lagen waaruit de afbeelding bestaat, dus ook voor de 
achtergrondlaag.  Zo ontstaat een effect van spiegeling in water. 

Om een verticale symmetrie tot stand te brengen kunt u:  
- het menu [Laag>vervormen> Verticaal spiegelen] gebruiken. 

- op het pictogram  in de gereedschapsbalk klikken. 

Om een verticale symmetrie tot stand te brengen op de achtergrondlaag kunt u:  
- het menu [Afbeelding>Vervormen> Verticaal spiegelen> Achtergrond] gebruiken. 

- op het pictogram  in de gereedschapsbalk klikken als de achtergrondlaag de actieve laag is. 

 
Om een verticale symmetrie tot stand te brengen op alle lagen kunt u:  
- het menu [Afbeelding>Vervormen> Verticaal spiegelen> Alle lagen] gebruiken. 
 

   

Originele afbeelding Horizontale Symmetrie  verticale Symmetrie  

 Als een gebied in een afbeelding geselecteerd is, kunt u via het contextmenu van die 
selectie ook symmetriebewerkingen op het geselecteerde gebied toepassen, maar de selectie 
wordt dan eerst veranderd in een laag voordat de symmetrie- bewerking er op wordt 
toegepast. 

Eenvoudige rotaties 

•Rotatie 90° linksom (tegen de wijzers van de klok in) 
 
Deze rotatie laat de actieve laag, de achtergrondlaag, of alle lagen waaruit de afbeelding bestaat 
een kwartslag draaien tegen de wijzers van de klok in.  
 
Om een rotatie 90° linksom uit te voeren kunt u:  
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- het menu [Laag> Vervormen > Rotatie 270°] gebruiken. 

- op het pictogram  klikken in de gereedschapsbalk. 
 
Om een rotatie 90° linksom uit te voeren op de achtergrondlaag, kunt u:  
- het menu [Afbeelding> Vervormen > Rotatie 270°>Achtergrond] gebruiken. 

- op het pictogram  klikken in de gereedschapsbalk als de achtergrondlaag actief is. 

Om een rotatie 90° linksom uit te voeren op alle lagen, kunt u:  
- het menu [Afbeelding> Vervormen > Rotatie 270°>Alle lagen] gebruiken. 

•Rotatie 90° rechtsom ( met de wijzers van de klok mee) 

Deze rotatie laat de actieve laag, de achtergrondlaag, of alle lagen waaruit de afbeelding bestaat 
een kwartslag draaien met de wijzers van de klok mee.  
 
Om een rotatie 90° rechtsom uit te voeren kunt u:  
- het menu [Laag> Vervormen > Rotatie 90°] gebruiken. 

- op het pictogram  klikken in de gereedschapsbalk. 
 
Om een rotatie 90° rechtsom uit te voeren op de achtergrondlaag, kunt u:  
- het menu [Afbeelding> Vervormen > Rotatie 90°>Achtergrond] gebruiken· 

- op het pictogram  klikken in de gereedschapsbalk als de achtergrondlaag actief is. 

Om een rotatie 90° linksom uit te voeren op alle lagen, kunt u:  
- het menu [Afbeelding> Vervormen > Rotatie 90°>Alle lagen] gebruiken. 

•Rotatie van 180° 
 
Deze rotatie laat de actieve laag, de achtergrondlaag, of alle lagen waaruit de afbeelding bestaat 
een halve slag draaien.  
Om een rotatie van 180° uit te voeren op de actieve laag moet u het menu  
[Laag > Vervormen > Rotatie 180°] gebruiken. 
 
Om een rotatie van 180° uit te voeren op de achtergrondlaag moet u het menu  
[Afbeelding > Vervormen > Rotatie 180°>Achtergrond] gebruiken. 
 
Om een rotatie van 180° uit te voeren op alle lagen moet u het menu  
[Afbeelding > Vervormen > Rotatie 180°>Alle lagen] gebruiken. 
 

    

Originele afbeelding   Rotatie 90°  
linksom 

  Rotatie 90°  
rechtsom 

Rotatie 180°  

 Als een gebied in een afbeelding geselecteerd is, kunt u via het contextmenu van die 
selectie ook rotaties op het geselecteerde gebied toepassen, maar de selectie wordt dan 
eerst veranderd in een laag voordat de rotaties er op worden toegepast. 
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Vrij roteren 

Deze rotatie laat de actieve laag, de achtergrondlaag, of alle lagen waaruit de afbeelding bestaat 
over een willekeurige hoek draaien. 
 
Om een vrije rotatie uit te voeren gebruikt u het menu [Afbeelding > Vervormen > Vrij roteren]. 
PhotoFiltre Studio toont dan een dialoogbox waar u de rotatie kunt instellen: 

 

Eigenschappen vrij roteren 

• De instelling [Hoek]  
 
Hiermee stelt u de rotatiehoek in graden in. De standaard rotatierichting is rechtsom. Als u dus 
linksom wilt draaien moet u een negatieve waarde in voeren. 

• De instelling [Achtergrond]  
 
Na een rotatie zijn sommige gebieden in de afbeelding leeg. Met deze instelling kunt u deze 
gebieden een achtergrondkleur geven. 
 
• De optie [Afmetingen aanpassen] 
Na een rotatie is de afbeelding wat groter, want de hoeken van de vervormde afbeelding liggen niet 
meer boven de hoeken van de drager. PhotoFiltre Studio maakt automatisch de drager groter zodat 
de vervormde afbeelding niet afgesneden wordt.  
 

 

 
• De optie [Antialias]  
 
Hiermee activeert u de bilineaire interpolatie bij het vervormen. Daardoor ziet het resultaat er beter 
uit. Deze optie is niet beschikbaar in de modus geïndexeerde kleuren en in de modus transparant . 

•De optie [Alle lagen]  
 
Deze optie is actief als de afbeelding uit verscheiden lagen bestaat. Hiermee kunt in één bewerking 
alle lagen roteren. 
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Het commando [Hellen] 

Met dit commando kunt u de achtergrondlaag en alle lagen die het beeld vormen laten hellen langs 
een horizontale of verticale as. Na deze bewerking is de afbeelding wat groter, want de hoeken van 
de vervormde afbeelding liggen niet meer boven de hoeken van de drager. PhotoFiltre Studio maakt 
automatisch de drager groter zodat de vervormde afbeelding niet afgesneden wordt.  
 
 
Om een Helling uit te voeren gebruikt u het menu [Afbeelding > Helling]. PhotoFiltre Studio toont 
dan een dialoogbox waar u de helling kunt instellen: 

 

 
Eigenschappen van de Helling functie 
 
• De instelling [Achtergrond]  
 
Na een helling zijn sommige gebieden in de afbeelding leeg. Met deze instelling kunt u deze 
gebieden een achtergrondkleur geven. 
 

•De hellingsas 
U kunt kiezen tussen een horizontale en een verticale as. De vervorming en de bijstelling van het 
werkvlak hangen van die keuze af. 

•De mate van vervorming 
Als de helling langs een horizontale as gaat, loopt de vervorming van de boven naar de onderkant 
van de afbeelding. Als echter de helling langs een verticale as gaat loopt de vervorming van de 
linker- naar de rechterkant van de afbeelding. Daarom hangt de mate van vervorming af van de 
maximale verplaatsing van de betrokken uiteinden.  
Verplaats de schuifregelaar naar links of naar rechts met de muis of met de pijltjestoetsen op het 
toetsenbord om de hellingsgraad te veranderen. De af te lezen waarde is een percentage van de 
breedte of van de hoogte afhankelijk van de askeuze. 

•De optie [Antaliasing]  
 
Hiermee activeert u de de bilineaire interpolatie bij het vervormen. Daardoor ziet het resultaat er 
beter uit. Deze optie is niet beschikbaar in de modus geïndexeerde kleuren en in de modus 
transparant . 

•De optie [Alle lagen ]  
 
Deze optie is actief als de afbeelding uit verscheiden lagen bestaat. Hiermee kunt in één bewerking 
alle lagen hellen. 
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 Het commando [Trapezoide/Perspectief] 

Met het commando [Trapezoide/Perspectief] kunt u aan de achtergrondlaag of aan de actieve laag 
een perspectiefeffect geven volgens een horizontale of verticale as. Na dit comando is het 
veranderde element misschien groter of kleiner geworden. PhotoFiltre  stelt de afmetingen opnieuw 
in zodat er niets van de afbeelding wegvalt 
 
Met [Laag>Vervormen>Trapezoide/Perspectief] kunt u de actieve laag veranderen. 

Met [Afbeelding>Vervormen>Trapezoide/Perspectief] kunt u de achtergrondlaag veranderen. 
 
 

  
Eigenschappen van het commando [Trapezoide/Perspectief 

 

 

 

. Instelling [Achtergrond] .  

Na uitvoering van[Trapezoide/Perspectief] zijn sommige gedeelten van de afbeelding leeg. Op de 
achtergrondlaag kunt u die vullen met een kleur. Op de actieve laag kan die instelmogelijkheid niet 
worden gebruikt . De lege gedeelten worden transparant. 
 
• De vervormingsas  
 
U kunt kiezen tussen een horizontale en een verticale as . De vervorming en et de aanpassing van 
het werkgebied hangen hiervan af.  
 
• De vervormingsfactor   
 
Als het commando[Trapezoide/Perspectief] langs een horizontale as wordt uitgevoerd gaat de 
vervorming van het betrokken element van boven naar beneden. Als daarentegen het commando 
langs een verticale as wordt uitgevoerd gaat de vervorming van het betrokken element van links 
naar rechts .De vervormingsfactor komt overeen met met de maximale verplaatsing van de 
betrokken punten.  

Verplaats de cursor naar links of rechts met de muis of met de richtingtoetsen op het toetsenbord 
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om de factor te veranderen. De aangegeven waarde is een percentage dat afhangt van de breedte 
of de hoogte van de afbeelding die bepaald worden door het asgebruik 
 
• Zichtvenster  
 
Dit venster laat tijdens de uitvoering van het commando een verkleinde afbeelding zien. 

 • Het commando [Wervelen] 

Met het commando [Wervelen] kunt u aan de achtergronlaag of aan de actieve laag een roleffect 
geven, naar rechts (met de klok mee) of naar links ( tegen de klok in). Na dit comando is het 
veranderde element misschien groter of kleiner geworden. PhotoFiltre  stelt de afmetingen opnieuw 
in zodat er niets van de afbeelding wegvalt. 
 
Om het commando[Wervelen] op de actieve laag toe te passen  gebruikt u 
[Laag>Vervormen>Wervelen.]  

Om het commando[Wervelen] op de achtergrondlaag toe te passen  gebruikt u [Afbeelding 
>Vervormen>Wervelen.]  

 

 
 
Eigenschappen van het commando [Wervelen]   
 
• De Instelling [Achtergrond]  
 
Na uitvoering van[Wervelen] zijn sommige gedeelten van de afbeelding leeg. Op de 
achtergrondlaag kunt u die vullen met een kleur. Op de actieve laag kan die instelmogelijkheid niet 
worden gebruikt . De lege gedeelten worden transparant 

• Richting van de werveling  
 
U kunt kiezen tussen rechtsom en linksom. De vervorming en verplaatsing van het werkgebied 
hangen hiervan af.  

 
• Hoeveelheid 
 
Hoe hoger dit getal hoe meer de werveling wordt gedraaid. De cursor kan worden verplaatst met de 
muis of met de richtingtoetsen om de hoeveelheid te wijzigen 

 
• Zichtvenster  
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Dit venster laat tijdens de uitvoering van het commando een verkleinde afbeelding zien. 

Het commando [Kromme] 

Met het commando [Kromme] kunt u de achtergrondlaag of de actieve laag langs een tracé 
vervormen  gebaseerd op het gebruik van Béziers-krommen. Na dit comando is het veranderde 
element misschien groter of kleiner geworden. PhotoFiltre  stelt de afmetingen opnieuw in zodat er 
niets van de afbeelding wegvalt. 
 
Het commando [Kromme] voor de actieve laag : [Laag>Vervormen>Kromme] 

Het commando [Kromme] voor achtergrondlaag : [Afbeelding>Vervormen>Kromme] 

 

Eigenschappen van het commando[Kromme] 

 
• De instelling [Rooster]  
 
Deze optie toont of verbergt het rooster voor plaatsbepaling. Meestal kan men met een zichtbaar 
rooster nauwkeuriger werken. 

  
• De instelling [Kleur]  
 
Hiermee verandert u de kleur van het rooster. Doe dat alleen als het rooster niet goed zichtbaar.  

 
• De instelling [Achtergrond]  
 
Na uitvoering van[Kromme] zijn sommige gedeelten van de afbeelding leeg. Op de achtergrondlaag 
kunt u die vullen met een kleur. Op de actieve laag kan die instelmogelijkheid niet worden gebruikt . 
De lege gedeelten worden transparant 

 
• De vervormingsas  
 
U kunt kiezen tussen een horizontale en een verticale as. De vervorming en de bijstelling van het 
werkvlak hangen van die keuze af..  
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Betekenis van de symbolen in de figuur Eigenschappen van het commando [Kromme]: 

1. [Veranderen]  
 
Hiermee verandert u de plaats van een punt door de linker muisknop ingedrukt te houden bij het 
verplaatsen van de muis. 
 
2. [Toevoegen]  
 
Hiermee voegt u een nieuw punt toe op de kromme door op de gewenste plaats te klikken.Een 
nieuw punt moet minstens 12 pixels van het voorgaande verwijderd zijn.  

 
3. [Verwijderen]  
 
Hiermee verwijderd u een punt door er op te klikken.De kromme wordt opnieuw getekend.  
 
4. [AntiAliasing]  
 
Bij het uitvoeren van deze functie berekent PhotoFiltre automatisch een AntiAliasing van de 
kromme  
 
5. [Scherper]  

Hierbij gebruikt de kromme alleen rechte lijnstukken. 
 
6. [Opnieuw beginnen]  
 
U komt weer in de uitgangspositie (de askeuze blijft dezelfde).  
 
7. [Openen]  
 
Met deze functie kunt u een eerder opgeslagen instelling laden. PhotoFiltre toont de dialoogbox. 
Standaard staat die in de map [Data] en toont de bestanden in het PFD formaat. Selecteer het 
gezochte bestand en klik op [Openen] om de instelling te laden.    

 
8. [Opslaan]  
 
Met deze functie kunt u een instelling opslaan voor toekomstig gebruik. PhotoFiltre toont de 
dialoogbox. Standaard staat die in de map [Data]. Type en nieuwe bestandsnaam en klik op 
[Opslaan].  
 

  Vectortracés worden opgeslagen in het formaat PFD (PhotoFiltre Data ) 

 
 
 

Afmetingen van een laag opnieuw instellen 

•Met de muis 
Om de afmetingen van de laag opnieuw in te stellen met de muis, roept u eerst de handgrepen (om 
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de afbeelding) op met het menu [Laag>Vervormen>Afmetingen laag] of met het commando 
[Afmetingen laag] van het contextmenu van de lagenwerkbalk. 

Zet de muiscursor op een van de handgrepen in de afbakeningsbox rondom de afbeelding.  (de 
cursor verandert dan van vorm)   
Houd de linker muisknop ingedrukt en schuif met de cursor om de afbakeningssbox uit te rekken of 
samen te drukken. Laat de muisknop los als de laag de gewenste afmetingen heeft.  
U kunt deze bewerking herhalen met de ander handgrepen. De afbakeningsbox blijft altijd een 
rechthoek. 

Als u tevreden bent met het resultaat moet u dat bevestigen door op de laag te dubbelklikken, door 
de [Enter] toets in te drukken, of met het commando[Bevestigen] in het contextmenu van de laag.  
Als het resultaat u niet voldoet, kunt u op de [Esc] toets drukken, of het commando [Annuleren] 
gebruiken in het contextmenu van de laag.  

 

 

De instellingshandgrepen  

 Als u rechtsklikt in laag(miniatuur), wordt een contextmenu zichtbaar. Als u daar 
[Afmetingen laag] aanvinkt, blijven de proporties van de laag bewaard. (De verhouding 
breedte/hoogte blijft gelijk). Met indrukken van de [Shift] toets heft u deze werking (tijdelijk) 
op. 
 

 Druk op de [Esc] toets als u de verplaatsing van een handgreep wilt annuleren.  

•Met de dialoogbox [Handinstelling]  
U kunt de afmetingen van een laag ook opnieuw bepalen door nieuwe waarden in te voeren in de 
dialoogbox [Handmatig instellen] Deze kunt u oproepen met het commando [Handmatige instelling] 
van het context menu van lagenwerkbalk. 

Deze bewerking kan niet worden toegepast op een achtergrondlaag. 
 
Zie het hoofdstuk Een nieuwe laag maken   voor een gedetailleerde beschrijving van de opties[ 
Positie] en[Afmetingen]. 
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Eigenschappen voor handmatige instelling 

 

 

Vrije vervorming (distorsie) 

Met deze bewerking kunt u een laag met de handgrepen in alle richtingen uitrekken. Vrij vervormen 
doet u met de muis. Roep eerst de handgrepen op met het menu [Laag > Vervormen > Vervorming].  
 
Zet de muiscursor op een van de handgrepen in de afbakeningsbox rondom de afbeelding.  (de 
cursor verandert dan van vorm)   
Houd de linker muisknop ingedrukt en schuif met de cursor om de laag te vervormen. Laat de 
muisknop los als de laag de gewenste vorm heeft.  
U kunt deze bewerking herhalen met de ander handgrepen.  

Als u tevreden bent met het resultaat moet u dat bevestigen door op de laag te dubbelklikken, door 
de [Enter] toets in te drukken, of met het commando[Bevestigen] in het contextmenu van de laag.  
Als het resultaat u niet voldoet, kunt u op de [Esc] toets drukken, of het commando [Annuleren] 
gebruiken in het contextmenu van de laag.  

 

De handgrepen voor de vervorming 

 Deze bewerking kan niet toegepast worden op de achtergrondlaag.  
 

 Druk op de [Esc] toets als u de verplaatsing van een handgreep wilt annuleren 
 

Gebruik de vervorming om de laag een perspectief effect te geven.  
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Vrije aanpassing 

Met deze bewerking kunt u in één bewerking verschillende vervormingen op een laag toepassen. 

Roep de dialoogbox op met het menu [Laag > Vervormen > Vrije aanpassen]. PhotoFiltre Studio 

toont dan de dialoogbox waarmee u de vervorming kunt instellen. 

 

U kunt alle opties gebruiken. U kunt de rotatiehoek in graden, de schaal van de laag, of de helling 

langs een verticale of horizontale as wijzigen. Verplaats de schuifregelaar naar links of rechts met de 

muis of met de pijltjestoetsen. Als u [Meteen bekijken] aanvinkt ziet u het resultaat na elke 

verandering. 

 

 
Eigenschappen vrije aanpassing 

 

Deze bewerking kan niet toegepast worden op de achtergrondlaag.  

 

 

 

 

Combinatie van helling en rotatie 
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13 Afmeting en Uitsnede 

___________________ 

 

Afmetingen van de Afbeelding 

•Gebruik 
 
Met de opdracht [Afmetingen van de Afbeelding] kunt u de afmetingen in pixels (fysiek gegeven), de 
resolutie en het afdrukformaat van een afbeelding ( logisch gegeven) veranderen. 
Om de afmetingen van een afbeelding opnieuw te bepalen kunt u:  
 
- het menu[ Afbeelding > Afmetingen afbeelding] gebruiken 
- de toetsen [Ctrl+H] indrukken 

- op het pictogram  in de gereedschapsbalk klikken. 
- het contextmenu gebruiken (rechtsklikken in de afbeelding)  
 

 
Instellingen bij de opdracht Afmetingen afbeelding  
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• Afmetingen in pixels / Geheugen 
Hier worden de breedte en de hoogte aangegeven van de afbeelding die bewerkt wordt. Het 
geheugen is een waarde die berekend wordt door PhotoFiltre Studio en die de geheugenruimte 
aangeeft die wordt gebruikt door de nieuwe afbeelding (waarbij geen rekening wordt gehouden met 
lagen) . 
 
• Nieuwe afmetingen 
 
Met deze instelmogelijkheden en opties kunt u de fysieke en logische eigenschappen van een 
afbeelding veranderen.  
 

 
De instellingen [Breedte] en [Hoogte] 
 
Met deze instellingen kunt u handmatig de breedte en de hoogte van een afbeelding veranderen. 
Een afmeting kan aangegeven worden in pixels, in een percentage, in cm en in inches. De 
afmetingen in pixels en percentages worden fysiek genoemd, omdat zij niet in verband staan met de 
resolutie terwijl de afmetingen in cm of inches logisch genoemd worden, omdat die worden 
berekend vanuit de resolutie. Het percentage correspondeert met de vergrotingsfactor. De 
verandering van de afmetingen tonen automatisch de waarde van geheugeninstelling.  
 
Percentages:  
1. 10 à 99%, de afbeelding wordt kleiner  
2. 100%, de afbeelding verandert niet  
3. Boven 100%, de afbeelding wordt groter 
 

U kunt de standaardeenheid aanpassen via de opdracht [ Gereedschapschappen > 
Voorkeuren > Standaardwaarden]  
 
Zie het hoofdstuk PhotoFiltre Studio aanpassen voor meer informatie over de instelmogelijkheden 
voor eenheden.  
 
De instelling Resolutie 
 
De resolutie geeft het aantal pixel aan per maateenheid. De resolutie wordt bepaald in dpi (dots per 
inch). In het Frans ppp (points par pouce) De resolutie wordt aangegeven in inches (1 inch= 2,54 
cm) of in cm. De resolutie is vooral belangrijk voor de indruk: hoe hoger de resolutie hoe beter de 
kwaliteitsindruk. 

 

De resolutie wordt uit de EXIF gegevens gehaald als JPEG of TIFF afbeeldingen worden 
geopend.  

De optie [Breedte/Hoogte-verhoudingen behouden]  
 
Deze optie toont automatisch de breedte als de hoogte wordt veranderd en omgekeerd, omdat de 
verhouding tussen breedte en hoogte altijd gelijk blijft.  
 
De instelling [Opnieuw Stalen nemen] (Opnieuw Bemonsteren) 
 
Bij Opnieuw Stalen nemen veranderen de fysieke afmetingen (in pixels) van een afbeelding. Als u 
het aantal pixels vermindert, wordt er beeldinformatie weggelaten. Als u het aantal pixels verhoogt 
worden er pixels toegevoegd. PhotoFiltre Studio kent verschillende filtermanieren als u Opnieuw 
Stalen nemen toepast, maar in de meeste gevallen is de automatische modus aan te raden. 
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Hoe u met Opnieuw Stalen nemen te werk gaat, hangt af  van de gekozen eenheid:  

pixels of % : De optie [Opnieuw Stalen nemen] is niet beschikbaar.  

Afmetingen en/of resolutie kunnen onafhankelijk van elkaar gewijzigd worden. De filtermodus die in 
de rollijst is gekozen wordt toegepast.  

  

cm of inches : De optie [Opnieuw Stalen nemen] is beschikbaar 
 
- Het vak is aangevinkt :  
1. Afmetingen en/of resolutie kunnen onafhankelijk van elkaar gewijzigd worden.  
2. De afmetingen in pixels worden herberekend op basis van de nieuwe gegevens. 
3. De filtermodus die in de rollijst is gekozen zal worden toegepast.   

- Het vak is niet aangevinkt :  
1. De afmetingen en de resolutie zijn met elkaar verbonden. Als de afmetingen worden gewijzigd, 
wordt de resolutie opnieuw berekend. Evenzo,als de resolutie wordt veranderd worden de 
afmetingen herberekend..  
. 2. De afmetingen worden niet veranderd. 

  3.Er wordt geen enkele filtermodus toegepast. (De rollijst met filters is niet beschikbaar) 

 

 Als de afbeelding transparant is, gebruikt PhotoFiltre Studio altijd een automatische 
filtering.  

Als de optie [Hoogte/Breedte verhoudingen behouden] niet is aangevinkt, is Opnieuw 
Stalen nemen noodzakelijk, welke eenheid ook gekozen is.  

 
De optie [Alle Lagen]  
 
Deze optie is actief als de afbeelding uit verschillende lagen bestaat. U kunt dan in één keer voor 
alle lagen tegelijk nieuwe afmetingen bepalen.  
 

De verandering van de afmetingen in pixels van een afbeelding kan verlies aan kwaliteit en 
scherpte, of een pixeleffect veroorzaken. Het is daarom aan te bevelen de filters Verzachten, 
Verscherpen of Versterken te gebruiken om die gebreken te corrigeren.  
 
• Opmerkingen 
 
Bij het maken van een afbeelding voor het Web is het aan te raden de afmeting van de afbeelding in 
pixels vast te leggen en daarbij rekening te houden met schermresoluties. Denk er aan dat 
veranderingen in de afmeting in pixels invloed heeft op de visuele kwaliteit van een afbeelding, maar 
ook op de afdrukkwaliteit. Als uw afbeelding bedoeld is voor het afdrukken, is het aan te raden de 
afmetingen vast te leggen in centimeters of inches en de resolutie in dpi.( dots per inch) U kunt de 
afmetingen van de afdruk beter rechtstreeks in de printmodule veranderen. U kunt ook besluiten de 
waarden niet te veranderen vanwege de compatibileit met andere toepassingen. 
 

Gebruik de opdracht [Bestand> Eigenschappen afbeelding] of de sneltoetsen [CTRL+J] 
om, op elk moment, de afmetingen van de afbeelding te controleren. 
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De afbeelding aanpassen. 

•Gebruik 
 
De opdracht [Afbeelding > Passend maken] is een vereenvoudiging van de opdracht [ Afbeelding > 
Afmetingen afbeelding]. De opdracht is vooral bedoeld voor afbeeldingen voor Webgebruik, want u 
kunt er alleen de afmetingen in pixels mee wijzigen 

 
 
Om de afmetingen van de afbeelding aan te passen kunt u:  
- het menu [Afbeelding > Passend maken] gebruiken 
- het contextmenu gebruiken ( rechtsklikken in de afbeelding) 
 

 
Instelmogelijkheden bij de opdracht Passend maken 
 
• De instellingen [Breedte] en [Hoogte] 
 
Met deze instellingen kunt u de afbeeldingsbreedte en - hoogte in pixels veranderen De ingevoerde 
gegevens zijn geen exacte waarden maar het zijn limieten . Dat wil zeggen dat de afmetingen 
opnieuw worden vastgesteld met de ingevoerde waarden als maximum.  
 
De limieten kunnen standaard ingesteld worden met de opdracht [Gereedschappen > Voorkeuren > 
Standaardwaarden]  
 
Zie het hoofdstuk PhotoFiltre Studio aanpassen voor meer informatie over de instelmogelijkheden 
voor die waarden.  
 
• De optie [Optimaliseren]  
 
Als deze optie is geselecteerd is de bilineaire interpolatie actief bij elke verandering van de 
afmetingen. Daardoor wordt de visuele kwaliteit verbeterd 
 
• De optie [Nieuwe Afmetingen accepteren] 
 
Als deze optie is geactiveerd krijgt de afbeelding exact de afmetingen die bij de instellingen 
[Breedte] en [Hoogte] zijn ingevoerd. Daarom zal de afbeelding vervormd worden als de 
verhoudingen niet gelijk zijn gebleven. Als deze optie niet is geselecteerd, blijft de verhouding 
breedte/hoogte gelijk waardoor vervormingen worden vermeden. 
 
• De vooringesteld limieten 
PhotoFiltre Studio heeft de meest courante limieten vooringesteld. Het zijn eigenlijk scherm 
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afmetingen. Een keuze uit de lijst wordt meteen getoond in de invoervelden [Breedte] en [Hoogte]  
 
• De optie [Alle Lagen] 
 
Deze optie is actief als de afbeelding uit verschillende lagen bestaat. U kunt dan in één keer voor 
alle lagen tegelijk nieuwe afmetingen bepalen.  

 

 

 

 

Afmetingen van het werkgebied (Afmetingen canvas) 

•Gebruik 
 
Met de opdracht [Afbeelding > Afmeting canvas] kunt u de grootte van het werkgebied (canvas) 
veranderen. Vergroten door een achtergrond toe te voegen of verkleinen door een uitsnede te 
maken 
 
Om de grootte van het werkgebied te veranderen kunt u:  
- het menu [Afbeelding > .Afmeting canvas] gebruiken 
- de toetsen [Shift+H] indrukken 

- op het pictogram  in de gereedschapsbalk klikken 
- het contextmenu gebruiken (rechtsklikken in de afbeelding)  
 

 
Instelmogelijkheden bij de opdracht Afmeting canvas 
 
• Afmetingen in pixels / Geheugen 
 
Hier worden de breedte en de hoogte aangegeven van de afbeelding die bewerkt wordt. Het 
geheugen is een waarde die berekend wordt door PhotoFiltre Studio en die de geheugenruimte 
aangeeft die wordt gebruikt door de nieuwe afbeelding (waarbij geen rekening wordt gehouden met 
lagen) .  
 
• Nieuwe afmetingen 
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Met deze instelmogelijkheden en opties kunt u de fysieke en logische eigenschappen van een 
afbeelding veranderen.  
 
De instellingen [Breedte] en [Hoogte] 

Met deze instellingen kunt u handmatig de breedte en de hoogte van de afbeelding veranderen. Een 
afmeting kan aangegeven worden in pixels, in een percentage, in cm en in inches. De afmetingen in 
pixels en percentages worden fysiek genoemd, omdat zij niet in verband staan met de resolutie 
terwijl de afmetingen in cm of inches logisch genoemd worden, omdat die worden berekend vanuit 
de resolutie. Het percentage correspondeert met de vergrotingsfactor. De verandering van de 
afmetingen tonen automatisch de waarde van de geheugeninstelling 
 

 U kunt de standaardeenheid aanpassen  via de opdracht [ Gereedschapschappen > 
Voorkeuren > Standaardwaarden]  
 
Zie het hoofdstuk PhotoFiltre Studio aanpassen voor meer informatie over de instelmogelijkheden 
voor die waarden 
 
De instelling Positie 
 
Hiermee kunt u de afbeelding op negen verschillende plaatsen in het werkgebied positioneren 
Er kunnen zich drie gevallen voordoen:  
1. De ingevoerde afmetingen zijn groter dan de originele afmetingen. De instelmogelijkheid geeft de 
plaats aan waar de afbeelding gepositioneerd zal worden. 
2. De ingevoerde afmetingen z verminderd die ijn kleiner dan de originele afmetingen. Het gedeelte 
van de afbeelding dat bewaard blijft wordt aangegeven (uitsnede)  
3. Een combinatie van de twee voorgaande gevallen 
 
De instelling achtergrond 
 
Hiermee kunt  u het werkgebied kleuren. Bij een uitsnede vervalt deze mogelijkheid.  
 
De optie Achtergrondmotief 
 
Hiermee kunt u een motief op de achtergrond toepassen. Motief gaat voor kleur. Bij een transparant 
motief zal de achtergrondkleur zichtbaar zijn in de transparante gedeelten. Bij een uitsnede vervalt 
deze mogelijkheid 

Een afbeelding bijsnijden   (Een uitsnede maken) 

Bij een uitsnede gaat het om het selecteren van een gedeelte van de afbeelding en het weglaten 
van het overige om de compositie te verbeteren. Het komt er op neer dat u het werkgebied verkleint. 
Zodoende wordt ook de hoeveelheid geheugen dat voor het bewerken van de afbeelding nodig is 
verminderd. 
 
Bij een afbeelding die uit verschillende lage bestaat, zit de uitsnede alleen in de achtergrond, de 
andere lagen worden alleen maar verplaatst.  
 
1. Maak een selectie met de muis of met de dialoogbox [ Selectie >  Handmatig instellen ] 
2. Bepaal de antialiasing van de selectie met het menu [Selectie > Antialiasing]  
3. Als de selectie niet rechthoekig is bepaal dan een achtergrondkleur in het kleurenpalet om de 
gebieden buiten de vorm te vullen. 
4. Klik op het menu [Selectie > Bijsnijden] of gebruik het contextmenu (rechtsklikken en dan 
[Afbeelding uitsnijden]  
 



 

65 

 

 
Zie hfdstk Werken met Selecties voor meer informatie over het maken van een selectie 
 

.   

 

  

Links de originele afbeelding; rechts de uitsnede  
met het Ellips selectiegereedschap 
 
Soms heeft uw afbeelding een uniforme contour ( ongewenst kader, overblijfsel na digitalisering). U 
kunt dan beter automatisch bijsnijden  gebruiken met het menu [Afbeelding > Automatisch 
bijsnijden].  
 

   
Links de originele afbeelding; rechts na Automatisch bijsnijden 

Kader toevoegen 

Met de menuopdracht [ Afbeelding > Kader toevoegen] kunt u een kader aan een afbeelding 
toevoegen zonder beeldafsnijding en zonder vervorming. PhotoFiltre Studio verandert automatisch 
de grootte van het werkgebied door aan elke kant van de afbeelding een gelijke marge toe te 
voegen. 
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Instellingen bij de opdracht Kader toevoegen  
 
• De instelling [ Breedte] 
Hiermee stelt u de breedte in pixels van het kader in.  
 
• De instelling [ Kleur]  
Hier geeft u de kleur van het kader aan. 
• De optie [Achtergrondpatroon] 
Hiermee kunt u een motief toepassen voor de vulling van het kader. Vink het vakje aan en kies uit 
de mogelijkheden. Motief gaat voor kleur. Bij een transparant motief zal de achtergrondkleur 
zichtbaar zijn in de transparante gedeelten.  

  

 
Links de originele afbeelding; rechts na Kader toevoegen. 

 Pas verschillende keren achter elkaar [Kader toevoegen] toe en combineer verschillende 
kleuren en motieven voor een goed uitgewerkt resultaat. 

Een schaduw om de afbeelding 

Met de menuopdracht [ Afbeelding > Schaduw om de afbeelding] kunt u een schaduw aan een 
afbeelding toevoegen zonder beeldafsnijding en zonder vervorming.  
PhotoFiltre Studio verandert automatisch de grootte van het werkgebied door zo nodig aan elke kant 
van de afbeelding marges toe te voegen. 
 

 
Instellingen bij de opdracht Schaduw om afbeelding  
 
• De instelling [Kleur] 
Hier geeft u de kleur van de schaduw aan. 
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• De instelling achtergrond 
 
Met deze instelling wordt de achtergrondkleur bepaald en dus ook de mengkleur bij 
doorschijnendheid (dekking minder dan100) en antialiasing. De achtergrondkleur hangt ook samen 
met de instellingen [Dekking] en [Stijl] de optie [ Achtergrondpatroon]  
 
• De instelling [Breedte]  
 
Hiermee bepaalt u de breedte van de slagschaduw. 

 
 
• De instelling [Dekking]  (Opaciteit)  
 
De dekking bepaalt de intensiteit van de slagschaduw. Hoe hoger die waarde hoe meer de schaduw 
zichtbaar en opaak is. Om bij lage dekking de effecten van doorschijnendheid en antialiasing te zien 
moeten de achtergrondkleur en het achtergrondmotief  duidelijk zijn.  
 
De optie [ Marge] 
Met deze optie kunt u een omkadering maken buiten de schaduw. Deze omkadering gebruikt de 
instelling [ Achtergrond] en de optie [ Achtergrondpatroon].  
 
• De instelling [Stijl] 
PhotoFiltre Studio kent twee stijlen bij het werken met slagschaduw waarmee u de schaduwranden 
kunt wijzigen en waarmee u kunt spelen met kleur- of motiefovergangen. De stijl [Plat]  maakt een 
schaduw met scherpe randen . De stijl [Antialiasing] maakt een schaduw met verlopende randen. 
Deze stijl ziet er beter uit.  
 
• De optie [Achtergrondpatroon] 
Hiermee kunt u een motief toepassen voor het vullen van de achtergrond die zich onder de 
slagschaduw bevindt. Vink het vakje aan en kies uit de mogelijkheden. Motief gaat voor kleur. Bij 
een transparant motief zal de achtergrondkleur zichtbaar zijn in de transparante gedeelten.  

 

Links de originele afbeelding; rechts de afbeelding na toepassing van [Schaduw om afbeelding] 

waarbij gebruik is gemaakt van een motief en een marge 
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14 Tekenen met PhotoFiltre Studio 
___________________ 

 

 

De tekengereedschappen gebruiken 

Tekengereedschappen zijn alleen beschikbaar in de 16 miljoen kleuren modus ( RGB of RGBA). Ze 
worden altijd toegepast op de actieve laag. De actieve laag moet van het type Bitmap zijn 
1. Bepaal eerst de voorgrondkleur en eventueel de achtergrondkleur. 
2. Selecteer het gereedschap dat u nodig hebt ( met penselen kunt u doorgaande gekleurde lijnen 
trekken, terwijl de spuitbus een sprayeffect geeft).  
3. Bepaal de afmetingen van het gereedschap ( straal, dikte, ….). 
4. Bepaal de bijkomende opties ( druk, verstrooiing, motief,  …). 
 

Een selectie werkt als een sjabloon. Bij het tekenen komt u niet buiten het geselecteerde 
gebied. 

  Als u op de [spatiebalk] drukt, kunt u de afbeelding verplaatsen met het 
tekengereedschap om dat zo makkelijker te positioneren. 

Het [Lijn] gereedschap   
 

Klik met de linker muistoets in de afbeelding op het beginpunt van de lijn. Verplaats de muis met 
ingedrukte toets tot u het eindpunt van de lijn hebt bereikt. Met de optie [ Pijl] kunt u pijlpunten 
toevoegen. U kunt op ieder moment het tracé annuleren door op de [Esc] toets te drukken.  

 Door de [Shift] toets ingedrukt te houden tijdens het verplaatsen krijgt u horizontale of 
verticale lijnen of lijnen die daarmee een hoek van 45 graden vormen.  

 Met de optie [Stijl] kunt u kiezen uit verschillen lijnstijlen. Als u de contourlijn kiest ( in de 
figuur hieronder de onderste lijn in het linker vak) krijgt de lijn die u trekt  een dunne contour 
in een kleur die verschilt van de achtergrond. De contour krijgt de voorgrondkleur en  de lijn 
de achtergrondkleur van het kleurenpalet. 

 

Lijnstijlen 
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De[Penseel] gereedschappen   
 

Klik met de linker muistoets in de afbeelding op het beginpunt van de lijn  Verplaats u met 
ingedrukte muistoets in de afbeelding . De lijn ontstaat meteen . 

 Door de [Shift] toets ingedrukt te houden tijdens het verplaatsen krijgt u perfecte 
horizontale of verticale lijnen. 

 Om met het penseel een rechte lijn te volgen klikt u eerst om het vertrekpunt in de 
afbeelding te bepalen. Houd de [Shift]toets ingedrukt en klik met de muis om het eindpunt 
aan te geven.  
 

Als u de rechter muiskop ingedrukt houdt gebruikt PhotoFiltre Studio de achtergrondkleur 
in plaats van de voorgrondkleur.  
 
• Basis penselen 

 
 
De basis penselen gebruiken eenvoudige vormen (cirkel, vierkant, schuine streep). 
  
PhotoFiltre Studio kent verschillende stijlen voor lijnen:  
 
·[Kleur]  
Hiermee tekent u volle lijnen met de voor- en achtergrond kleuren.  

 [Regenboog]  
Hiermee tekent u  lijnen met een automatisch kleurverloop.  
 
[Pastel]  
Hiermee tekent u in ‘pastel’  met de voor- en achtergrondkleuren  
 
[Houtskool]  
Hiermee tekent u in ‘houtskool’  met de voor- en achtergrondkleuren 
 
De [3D] Stijl  
 
Door met voorgrond- en achtergrondkleuren te tekenen simuleert u 3D-effecten. 

 

   
Voorbeelden van de stijlen Kleur, Regenboog, Pastel en Houtskool  
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• Geavanceerde penselen 
 
De geavanceerde penselen gebruiken zeer gevarieerde vormen met soms verrassende effecten. 

 

 

1. Rollijst met verschillende penselen van een zelfde serie. Het getal rechts van het icoon geeft 
de grootte van het penseel aan. 

 2. Een klik op dit icoon opent een menu waaruit u een penseelserie kunt kiezen . De 
penseelseries zijn opgeslagen in het bestand [Brushes] van PhotoFiltre Studio. 

3..Door een klik op dit icoon draait het penseel horizontaal. 
 
4. Door een klik op dit icoon draait het penseel vertikaal. 
 
5. Rollijst met percentages waarmee het penseel wordt vergroot of verkleind. Met de 
omhoog/omlaag pijltjes kunt u de percentages verfijnen.  
 
6.Met Druk (Pression) maakt u de penseelafdrukken (de figuurtjes) meer of minder 
doorschijnend.  
 
7. Met Pas (Step, Stap)bepaalt u de ruimte tussen de figuurtjes.  

8. Als dit vlakje is aangevinkt worden de figuurtjes tijdens de penseelstreek steeds 
doorschijnender. 

9 Gekozen lijnstijlen voor de basispenselen( kleur, regenboog, pastel, houtskool, 3D)  

     Ook de geavanceerde penselen gebruiken de lijnstijl die bepaald is in het 
penseelgereedschap: Kleur, Regenboog, Pastel, Houtskool en 3D.  
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 Geavanceerde penselen gebruiken  de voor- en achtergrondkleuren, maar beide 
kleuren kunnen gecombineerd worden door links en daarna rechts te klikken zonder 
de muis te verplaatsen. 

  

     Pas (Step,Stap) werkt niet als lijnstijl 3D is gekozen 

 

 

 

 

Het [Spuitbus] gereedschap   
 

De[Spuitbus] past een sprayeffect toe op de kleur door een verfspuit te simuleren. Klik met de linker 
muistoets in de afbeelding op het beginpunt van de lijn. Verplaats de muis met ingedrukte toets tot u 
het eindpunt van de lijn hebt bereikt. Het effect is meteen zichtbaar . 
 
Met de optie [Verstrooiing] kunt u de ruimte tussen de spuitgebieden veranderen. 
Met de optie [Regenboog] tekent u met een automatisch kleurverloop in de lijn. 
 

  Door de [Shift] toets ingedrukt te houden tijdens het verplaatsen krijgt u een horizontale 
of verticale lijn. 

 Als u de rechter muiskop ingedrukt houdt gebruikt PhotoFiltre Studio de achtergrondkleur 
in plaats van de voorgrondkleur. 

U kunt verschillende kleurlagen toevoegen door verschillende keren over de zelfde plaats 
te gaan. 
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Het [Vul]gereedschap   
 

Met het [Vul]gereedschap kunt u pixels vullen die dezelfde of bijna de zelfde kleur hebben Klik in de 
afbeelding in het gebied dat u wilt vullen. Alle pixels die door het tolerantiegebied zijn bepaald 
worden gevuld met de voorgrondkleur of met het gekozen motief.  

openen
horizontaal spiegelen

verticaal spiegelen
 

 De knoppen [openen] , [horizontaal spiegelen] en [verticaal spiegelen] worden  pas 
zichtbaar na de eerste opening van een patroon. 

• [Patroon] 
 
U kunt aangeven of u het pixelgebied wilt vullen met de voorgrondkleur of met een motief door de 
optie[Patroon] aan te vinken. U moet het patroon eerst bepalen. Een gekozen patroon wissen: 
[Bewerken>Wissen>Patroon]  Een nieuw patroon: [Bewerken>Patroon selecteren]  

• [Dekking] 

Met deze instelling verandert u de opaciteit van de voorgrondkleur of van het gekozen motief 

• [Tolerantie]  
 
De [Tolerantie] bepaalt de spreiding waarbinnen de kleur nog van een aanliggende pixel naar een 
ander kan gaan. De waarden moeten liggen tussen 0 en 100. Een lage tolerantie vult de pixels 
waarvan de kleur zeer dicht ligt bij de kleur van de pixel waarop geklikt wordt. Een hogere tolerantie 
kleurt een groter pixelgebied. 

 Als u de rechter muiskop ingedrukt houdt gebruikt PhotoFiltre Studio de achtergrondkleur 
in plaats van de voorgrondkleur. 

     Begin met een lage tolerantie  en verhoog die gaandeweg tot u tevreden bent met het 
resultaat.  
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Het [Gom] gereedschap  
 

Met het [Gom]gereedschap kunt u een gedeelte van een afbeelding uitwissen om transparante 
pixels of de achtergrondkleur zichtbaar te maken. Het gereedschap wordt gebruikt als een 
basispenseel met ronde vorm. Het resultaat varieert met de werkomstandigheden: Als u op de 
achtergrondlaag werkt en deze is niet in de transparante modus, nemen de pixels de kleur aan van 
de achtergrond. Als de achtergrondlaag in de transparante modus is of een Alpha-laag bevat ( 
RVBA (RGBA) modus), worden de pixels doorzichtig en wordt het transparantiedambord zichtbaar. 
Als u op een laag werkt worden de pixels altijd doorzichtig: De pixels van de laag eronder worden 
zichtbaar. 
Klik, met de linker muisknop ingedrukt, in de afbeelding om het vertrekpunt te bepalen. Verplaats de 
muis met de knop ingedrukt over de afbeelding. Het effect wordt meteen zichtbaar.     

 1 Met deze knop wisselt u tussen standaard en geavanceerd penseel 
 

   Door de [Shift] toets ingedrukt te houden tijdens het verplaatsen krijgt u een horizontale 
of verticale gomstreek. 
 

 Om met het gom een rechte lijn te volgen klikt u eerst om het vertrekpunt in de afbeelding 
te bepalen. Houd de [Shift]toets ingedrukt en klik met de muis om het eindpunt aan te geven.  
 

 Gebruik het gom om transparante gebieden te maken op een GIF of een PNG transparant.  
 

Om de gom-effecten op transparanties van het Alpha-type teniet te doen  gebruikt u het 
gum met optie [omgekeerd]. Wat weggegumd is, wordt dan weer zichtbaar.   
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Het [Kopieerstempel] gereedschap  

Het [Kopieerstempel] gereedschap werkt op twee verschillende manieren, afhankelijk van de optie 
[Patroon]. Als deze optie geactiveerd is, werkt het gereedschap als een patroonstempel  Als de 
optie [Patroon] niet geactiveerd is werkt het als een gewoon kopieerstempel (kloongereedschap). 

•[Kopieerstempel] (Optie [Patroon] niet geactiveerd) 
 
Het [Kopieerstempel] gereedschap neemt een monster (een stukje) uit de afbeelding en brengt dat 
vervolgens  aan op een andere plaats in de afbeelding. Bij elke verplaatsing van het kopieerstempel 
wordt het genomen monster in de afbeelding aangebracht, waarbij steeds dezelfde verschuiving 
(afstand tussen monster en stempel) gebruikt wordt.    

 Zet de cursor in het gedeelte van de afbeelding waar u een monster wilt nemen. Klik terwijl u de 
[Ctrl]toets ingedrukt houdt ( De cursor krijgt de vorm van een stempel) Dit is het beginpunt van het 
dupliceren.  Laat muisknop en de [Ctrl] toets los. Ga in de afbeelding met de cursor   (die nu weer 
zijn normale vorm heeft) naar de plaats waar u het duplicaat wilt aanbrengen. Houd de muisknop 
ingedrukt en verplaats de cursor in de afbeelding. Het resultaat wordt meteen zichtbaar.  
   

 U kunt een deel van een laag kopieren naar een andere laag in dezelfde afbeelding of in 
een andere geopende afbeelding.  

Als u de [Shift] toets ingedrukt houdt tijdens het verplaatsen gaat het klonen (dupliceren) 
langs een horizontale of verticale lijn.   

 Met de rechter muisknop kunt u het nieuwe beginpunt zichtbaar maken 

     Met de optie [Vast] blijft de afstand tussen monster en stempel niet gelijk ( geen 
verschuiving). Het beginpunt ligt vast en wordt steeds gedupliceerd. Deze optie wordt 
gebruikt om achterelkaar te kopieren met een simpele klik. Bij deze optie kan de instelling 
[Step] gebruikt worden. 
 

  De optie [Precies] voorkomt het gladstrijken (antialiasing) van de omtrek van het 
duplicaat. 

  De optie [Verstrooiing] geeft het duplicaat een korrelig aanzien. 

 
 
Voorbeelden van klonen in dezelfde afbeelding en in twee verschillende afbeeldingen 
 
•  [Patroonstempel] (optie [Patroon] aangevinkt]) 
 
 Met het [Patroonstempel] kunt u al tekenend een patroon in de afbeelding aanbrengen.  
Om dit gereedschap te gebruiken moet u eerst een patroon bepalen. Het gereedschap wordt 
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gebruikt als een basispenseel met ronde vorm. Klik in de afbeelding waar u wilt beginnen. Verplaats 
de cursor dan, terwijl u de muiskop ingedrukt houdt, over de afbeelding. Het patroon wordt meteen 
zichtbaar.( zie bij  Vulgereedschap voor het kiezen en wisselen van een patroon ) 
 

 Als u de [Shift] toets ingedrukt houdt tijdens het verplaatsen, loopt het patroon langs een 
horizontaal of verticaal tracé  
 

 Met de optie [Vast]  ligt het beginpunt van het patroon vast en wordt steeds gedupliceerd. 
Deze optie wordt gebruikt om achterelkaar te kopieren met een simpele klik. Bij deze optie 
kan de instelling [Step] gebruikt worden. 
 

  De optie [Precies] voorkomt het gladstrijken van de omtrek van het patroon 

  De optie [Verstrooiing] geeft het duplicaat een korrelig aanzien. 

 De knoppen [openen] , [horizontaal spiegelen] en [verticaal spiegelen] worden  pas 

zichtbaar na de eerste opening van een patroon. Zie  bij vulgereeedschap 

   
 

Het [Plaatjespenseel] gereedschap (Nozzle)  
 

Het [Paatjespenseel] gereedschap bestaat uit een serie patronen (motieven, plaatjes) die zich in 
een bestand bevinden. Deze plaatjes worden achterelkaar zichtbaar in de afbeelding als u de 
muiscursor met ingedrukte knop over de afbeelding verplaatst 

. 

 Het 
plaat
jesp
ense
elger

eedschap 

 

 

 Om met het eerste plaatje uit de serie te beginnen moet u de [Shift] toets ingedrukt 
houden bij het verplaatsen. Laat de [Shift] toets los als het eerste plaatje verschijnt.  
 

  Het gebruik van de [Ctrl] toets toont het plaatje dat aan de beurt is. 

   1. Rollijst met de verschillende penselen. Het miniatuur geeft het eerste plaatje van de serie 
aan. Het getal rechts geeft de grootte in pixels aan.  
 
2. Rollijst met percentages waarmee het penseel wordt verkleind of vergroot . 
 
3. Druk geeft de plaatjes duidelijker of minder duidelijk weer 
. 
4. Met Pas (step) bepaalt u de ruimte tussen de plaatjes langs het tracé . Hoe kleiner de 
stap hoe meer de plaatjes elkaar zullen bedekken. 
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Het [Pipet]gereedschap   
 

Met het [Pipet]gereedschap selecteert u in de afbeelding een kleur die dan voor- of achtergrondkleur 
wordt . Die kleur kan dan gebruikt worden door de tekengereedschappen en sommige filters. Klik 
met de linker muisknop voor de voorgrondkleur en met de rechter voor de achtergrondkleur.     
 
Naargelang u met het [Pipet]gereedschap over de afbeelding glijdt met ingedrukte muisknop wordt 
het voorgrond- of achtergrondkleurvak meteen bijgewerkt. 

 

 Om het [Pipet] gereedschap tijdelijk te gebruiken terwijl u met een ander 
tekengereedschap aan het werk bent, houdt u de [Ctrl] toets ingedrukt. De cursor verandert 
dan in een pipet.    

 U kunt voorgrondkleur ook wijzigen door de hexadecimale code (bv: #DC143C  = crimson 
rood) rechtstreeks in het keuzevlakje [Web] te plakken. (Deze codes zijn te vinden op het 
internet. 

Het  [Rol] gereedschap    
   

 

Met het [Rol] gereedschap verplaatst u het zichtbare gebied van een afbeelding als U sterk 
ingezoomd heeft en de afbeelding meer niet in zijn geheel op het scherm past.  U kunt het beeld  
tegelijk langs  de horizontale en de verticale as scrollen.(De Windows schuifbalken laten per keer 
slechts een beweging in een richting toe) 
  
Het [Rol] gereedschap wordt vaak gebruikt bij tekenen en retoucheren, want dan heeft men vaak 
een sterke vergroting nodig voor een nauwkeurig resultaat.  
 

Bij grote afbeeldingen  en sterke vergrotingen kunt u gereedschap het beste schoksgewijs 
verplaatsen. Dat werkt sneller.  
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15 Retoucheren uit de losse hand  
 

 

Gebruik 

Met de retoucheergereedschappen kunt u heel nauwkeurig bepaalde gebieden in een afbeelding 
veranderen. De retoucheergereedschappen zijn alleen beschikbaar in de 16 miljoen kleurenmodus 
(RGB of RGBA). Ze werken altijd op de actieve laag die van het type Bitmap moet zijn.  
1. Selecteer het gereedschap dat u geschikt lijkt. 
2. Kies een straal (dikte) uit de voorgedefinieerde lijst. Begin met een gemiddelde dikte. 
3. Bepaal de druk. Begin weer met een gemiddelde.  
 

Een geselecteerd gebied werkt als een sjabloon en verhindert elke overschrijding van de 
rand tijdens retoucheerwerkzaamheden. 
 

 Werk bij voorkeur met een afbeeldingszoom van 200% of 300%. 

 [Nevelgereedschap]  
 

•  Definitie 
 
Het Nevelgereedschap wordt gebruikt om: 
- bepaalde gebieden in de afbeelding te verzachten of minder scherp te maken. 
- andere retouche-effecten te verzwakken (kopieerstempel-gereedschap uitsmeergereedschap). 
- ruis, of de gevolgen van een te sterke compressie in een foto te onderdrukken, bijvoorbeeld na een 
te hoge JPEGcompressie.  
 

•  Gebruik 
Klik met de linkermuisknop in de afbeelding om een beginpunt te bepalen. Ga, met ingedrukte 
muisknop, rustig naar een andere plaats in de afbeelding. Ga heen en weer over dezelfde plek. De 
retouche is meteen zichtbaar. Laat de muisknop los als u wilt stoppen. 
  

   
Afzwakken van de retouche-effecten na het  
onderdrukken van de elektriciteitskabels  

Uitsmeergereedschap   
 

•  Definitie 
 
Met het uitsmeergereedschap simuleert u een uitsmeereffect. Het neemt de kleur van het begin 
gebied mee (de grootte wordt bepaald door de gekozen dikte) en smeert die uit als u de muiscursor 
beweegt  Met dit gereedschap kunt u ook onvolkomenheden in gezichten op foto’s verwijderen.  
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•  Gebruik 
 
Klik met de linkermuisknop in de afbeelding om een beginpunt te bepalen. Ga, met ingedrukte 
muisknop, rustig naar een andere plaats in de afbeelding. Ga heen en weer over dezelfde plek. De 
retouche is meteen zichtbaar. Laat de muisknop los als u wilt stoppen. 
 

   

Verwijdering van vlekken in het gezicht. 

     Als de optie [Tekenen op de Alphatransparantie] is geactiveerd, [Gereedschappen] 
[Voorkeuren] [Overig], kunt u ook de Alphalaag in de RGBA-Modus veranderen. 

 [Bijwerkgereedschap]   
 

•  Definitie 
 
Met het[Bijwerkgereedschap] corrigeert u het contrast of de verzadiging in bepaalde gebieden in de 
afbeelding, verwijdert u het rode ogeneffect of laat u bepaalde gedeeltes van een afbeelding 
verdwijnen. PhotoFiltre Studio heeft verschillende correctie mogelijkheden 

(-)Gamma

(+)Gamma

(+)

(-)
(+)Kleur

Kleur

(-)

Verscherpen

Verscherpen

Rode ogen
Magische wisser

 
 
• De correctie mogelijkheden van het bijwerkgereedschap 

Gamma (-) et Gamma (+) 
Met deze twee functies kunt u bepaalde gedeelten in een afbeelding lichter of donkerder maken. Zij 
maken gebruik van een gammacorrectie. Gammacorrectie lijkt op een contrastregeling, maar 
gebruikt een ingewikkelder algoritme. De donkere en de heldere tonen worden heel weinig 
veranderd, de middentonen des te meer. Deze methode garandeert een optimale verbetering 
waarbij de schaduwen en lichten behouden blijven.   
 
Kleur (-) en Kleur (+) 
Met deze twee functies kunt u de kleurverzadiging van bepaalde gedeelten in een afbeelding 
veranderen. Door verandering van de verzadiging  wordt de kleurintensiteit (de kleurzuiverheid) 
verhoogd of verlaagd, een bleek blauw wordt bijvoorbeeld een levendig blauw. De afbeelding wordt 
kleurrijker als u de verzadiging verhoogt. Als u de verzadiging verlaagt zal de afbeelding kleur 
verliezen die naar grijstinten neigen.  

Verscherpen (-) en Verscherpen (+) Met deze twee functies kunt u de scherpte van bepaalde 

gedeelten in een afbeelding veranderen. 
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Rode ogen 
Het rode ogeneffect ontstaat als de fotoflits weerkaatst in het oog. Met deze functie kunt dat effect 
gemakkelijk elimineren.  

   
Het rode ogen-effect verdwijnt 
 
Magische wisser…( Tovergum) 

 
 
Met deze functie kunt u een bepaald gebied van een afbeelding wegvegen waarbij u pixels aan de 
randen van dat gebied terughaalt. Deze functie kent drie werkwijzen:  
 
- Radiaal : Hiermee haalt u vlekken weg. 
 
- Horizontaal :Hiermee verwijdert u storende elementen die min of meer horizontaal lopen.  
 
- Vertikaal : Hiermee verwijdert u storende elementen die min of meer vertikaal lopen. 
 

   
Verwijdering van een rode streep met de horizontale werkwijze. 
 

Voor het beste resultaat klikt u langs het spoor dat u wilt laten verdwijnen.  
 
• Gebruik 
Kies een werkwijze en klik met de linkermuisknop in de afbeelding om een beginpunt te bepalen.Ga, 
met ingedrukte muisknop, rustig naar een andere plaats in de afbeelding. Ga heen en weer over 
dezelfde plek.Voor een nauwkeuriger resultaat kunt u ook werken met een serie kliks achterelkaar. 
Het resultaat is meteen zichtbaar. Laat de muisknop los als u wilt stoppen. 
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 [Vervormen]   
 

•  Definitie 
 
Met dit gereedschap kunt u een vervorming in een deel van de afbeelding aanbrengen. 
 
 
• De vervormingen 
 
Wervelen 
 
Met deze optie maakt u een linksdraaiende spiraal met een klik van de linkermuisknop en een 
rechtsdraaiende met een klik van de rechter muisknop. 
  
Inzoomen  
 
Hiermee vergroot u een deel van de afbeelding.   
 
Vergroten 
 
Hiermee kunt u een deel van de afbeelding uitbreiden (verwijden),door van het midden naar de 
buitenkant te werken. 
 
Verkleinen 
 
Hiermee kunt u een deel van de afbeelding verkleinen (samentrekken),door van buitenkant naar het 
midden te werken. 
 

   
Gebruik van [Vervormen] 

 De diameter van de vervorming hangt af van de instelling [Straal].  

 

[Aristiek Penseel]   
 

Definitie 
 

Met het[ Artistiek Penseel] kunt u filters toepassen op een tracé in plaats van op de complete 

afbeelding. 



 

81 

 

 Beschikbare filters 

• Gebruik 
Klik, nadat u een filter uit de lijst geselecteerd hebt, met de linkermuisknop in de afbeelding om 

een beginpunt te bepalen. Beweeg daarna, met ingedrukte muisknop rustig over de afbeelding. + 

 

 

4

 Toepassingvan de filters Pointillisme(1), Olieverf(2), Tint(3) en Grijstinten(4)  

 Het filter[Duotoon] gebruikt de voor- en achtergrondkleuren. PhotoFiltre Studio kiest altijd 

de donkerste kleur voor de tekening en de lichtste kleur voor de achtergrond. Daardoor kan 

zich omkering in de kleuren of bijstelling in intensiteit voordoen. 
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16 Filters toepassen 
___________________ 

 

 

Begripsbepaling 

Filters zijn speciale functies waarmee u effecten op uw afbeeldingen kunt toepassen. Bijvoorbeeld 
artistieke of esthetische effecten, vervormingen en texturen. Filters zijn beschikbaar via het menu 
[Filter] en ze zijn gerangschikt naar categorie.  
 
Het toepassen van filters neemt tijd in beslag vooral bij afbeeldingen van groot formaat. Probeer 
daarom filters uit op een klein gedeelte van de afbeelding. 
  
De meeste filters hebben de knop [Voorbeeld] waarmee u het resultaat op ware grootte kunt zien. 
 
PhotoFiltre Studio houdt de volgende regels aan:  
1. De afbeelding moet in de RGB of RGBA modus zijn. Anders zijn de filters niet beschikbaar.  
2. Filters worden toegepast op de actieve laag.  
3. De actieve laag moet van het type Bitmap zijn. 
4. Als een gebied (in de afbeelding) is geselecteerd worden filters toegepast op dat gebied ( die 
selectie). 
 

 Het laatst toegepaste filter vindt u onder het commando [Bewerken> Herhalen> Naam 
van het filter>]. 
  

 Als u een en filter op een Tekst laag wilt toepassen, moet u de laag eerst converteren 
naar het type Bitmap . 

De effecten van een filter afzwakken 

Het commando [Vervagen] kan worden gebruikt na een aanpassing, of na een teken- of vul 
bewerking. 
 Deze opdracht wordt echter vooral gebruikt na het toepassen van een filter om de effecten wat af 
te zwakken. 
 

 
Eigenschap van de opdracht Vervagen 
 
Om vervagen te gebruiken kunt u:  
- op het menu [Bewerken > Vervagen <naam van het commando>] klikken. 
- op de toetsen [Shift+Ctrl+Z] drukken. 
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De instelling [Dekvermogen] 
 
Met deze (enige) instelmogelijkheid kunt u de effecten van de voorgaande bewerking afzwakken, 
door de vorige staat van de afbeelding gedeeltelijk te herstellen. Een dekkingsgraad van 70 % 
herstelt de vorige staat voor 30% ( = 100% - 70%)  

 U kunt dit commando verschillende keren achter elkaar gebruiken zonder de 
geschiedenis te veranderen.  

Woordenlijst  

Verklaring van de belangrijkste termen die bij de filters worden gebruiktt.  
 
• Niveau  
 Dit is een algemene term die de intensiteit of de nauwkeurigheid van de filterwerking weergeeft 
 
• Drempel 
De drempel bepaalt vanaf welke  minimale lichtintensiteit het filter, of bepaalde eigenschappen van 
het filter, worden toegepast. Hiermee kunnen bepaalde details in de afbeelding behouden worden. 
 
• Hoeveelheid 
Hoeveelheid geeft het percentage weer dat op het eindresultaat wordt toegepast. 
 Als hoeveelheid gelijk is aan 100% is het resultaat volledig. Bij minder idan 100% is het resultaat 
verzacht. Bij meer dan 100% is het resultaat versterkt. 
 
• Straal  
De straal bepaalt de actieradius van de filterwerking. D.w.z. hoeveel pixels  bewerkt zullen worden. 
Hoe groter de straal, hoe langer de bewerking duurt.  
 

 U kunt het beste met kleine straalwaarden beginnen.  

De filters[Verzachten] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Verzachten] Ze kunnen bepaalde gebieden in de 
afbeelding verzachten of glad maken (“anti-aliassen”) Bij het retoucheren zijn ze erg nuttig.  
 
Lijst van Filters 
- Verzachten  
- Vervagen  
- Meer vervagen  
- Anti-Alias 

  
Toepassing van het filter Vervagen.  
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De filters[Verscherpen] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Verscherpen] . Ze kunnen de scherpte versterken. 
Bij het retoucheren zijn ze erg nuttig. 
 
Lijst van Filters 
- Randen verscherpen 
- Verscherpen 
- Meer verscherpen  
- Versterken 

   
Versterking van de scherpte verbetert de détails.  

De filters [Ruis] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Ruis] Ze kunnen ruis toevoegen of onderdrukken. 
De ruis wordt veroorzaakt door pixels die een onzeker kleurniveau hebben. Ruisonderdrukking 
doet het stofjeseffect verdwijnen. Ruistoevoeging geeft aan geretoucheerde gebieden een 
realistischer aspect.  
 
Lijst van Filters 
 
- Ruis toevoegen  
- Stof verminderen 
- Vervagen behalve randen 
 

   
Ruisonderdrukking door het filter Stof verminderen. 

De filters [Reliëf] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Reliëf]. Ze kunnen reliëfeffecten versterken. Bij 
het retoucheren zijn ze erg nuttig. 
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Lijst van Filters 
 
- Verzacht reliëf  
- Reliëf  
- Meer reliëf  
 

 
Het reliëfeffect versterkt de textuur van de afbeelding. 

De filters [Kleuren] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Kleuren]. Ze kunnen kleuren veranderen, 
bijvoorbeeld door de verzadiging te versterken of te verminderen, door de tint te veranderen of 
door en verloop toe te passen.  
 
Lijst van Filters 

Grijstinten
Sepia
Postereffect
RGB-kanalen verwisselen

Tintvariatie

Kleuren verlevendigen
Kleuren mat maken

Zonsondergang

Inkleuren
Verloop
Gekleurde laag

 
 

   
Toepassing van Zonsondergang en Sepia tint. 

 



 

86 

 

 

De filters [Artistiek] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Artistiek]. Zij simuleren artistieke effecten door 
tekentechnieken te imiteren. Het resultaat is niet altijd realistisch en hangt af van de grootte van uw 
afbeelding. Als de afbeelding te klein is zijn de effecten overdreven. Als de afbeelding te groot is 
zijn de effecten soms niet voldoende zichtbaar.  
Lijst van Filters 
 
- Grove pastels 
- Kleurpotlood 
- Aquarel  
- Spuitbus 
- Stripverhaal 
- Olieverf 
- Paletmes(spatel) 
- Kristalliseren 
- Pointillistisch 
- Uitsmeren 
- Inktcontouren 
- Zwart potlood (“zwarte inkt”) 
- Oost-Indische inkt 
- Houtskool 
- Sanguine(rood) krijt (“bloed”) 
 

   
Toepassing van de effecten Olieverf en Pointilisme. 

Met het commando [Bewerken > Vervagen] zwakt u de effecten van een filter af. 

Probeer verschillende artistieke filters te combineren.  

De filters [Visueel effect] 

Begripsbepaling 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Visueel effect]. Hiermee kunt u optische effecten 
simuleren, bijvoorbeeld een foto met beweging of bij mist. 
 
Lijst van Filters 
- Mist 
- Artistieke vervaging  
- Gaussiaanse vervaging  
- Bewegingsonscherpte  
- Radiale vervaging  
- Versplintering  
- Ronde veeg 



 

87 

 

 
Bewegingsonscherpte vervaagd met 70% dekking 

 Met het commando [Bewerken > Vervagen] zwakt u de effecten van een filter af. 

De filters [Vervorming] 

Begripsbepaling 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Vervormen]. Hiermee kunt u een afbeelding, of 
een selectie daar uit, vervormen door er trigonometrische functies op toe te passen.  .  
 
Lijst van Filters 
 
- Trapezoïde / Perspectief 
- Bolling/ Lens 
- Werveling 
- Rimpeling 
- Glas 
- Weerspiegeling in water 
- Ovaal 
- Kromme 
 
 

   
Werveling 

De Filters [Stileren] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Stileren]. Hiermee kunt u esthetische effecten 
creëren: Decoratief of gestileerd. De filters zijn verschillend van aard: u kunt contouren maken of 
pixeleffecten bereiken.  
 
Lijst van Filters 
 
- Tegels 
- Puzzel 
- Mozaïek 
- Kruissteek 
- Verstrooiing 
- Interlacing 
- Toenemende omtrek 
- Slagschaduw 
- Contour 3D 
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Tegel-effect. 

  De filters Toenemende omtrek en Slagschaduw veranderen ook de Alpha 
laag in de RGBA-modus als de optie [Tekenen op de A[phalaag] in de Voorkeuren is 
geactiveerd. 
 

De Filters [Verouderingseffect] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Verouderingseffect]. Hiermee geeft u een foto een 
ouder aanzien.    
 
Lijst van Filters 
- Zwart-wit 
- Sepia 
- Oude foto 
 

   

 
Oude foto. 

De Filters [Kader] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Kader]. Hiermee kunt u een afbeelding of een 
selectie omlijsten met een 3D, een reliëf of een gestileerd effect. U kunt er ook knoppen (buttons) 
voor het Web mee maken.   
 
Lijst van Filters  
- Simpel kader 
- Dia kader 
- 3D knop 
- 3D kader 
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links simpel kader en rechts combinatie 3D kader en dia kader 

U kunt verschillende kaders combineren.  

 De filters ‘Simpel kader’ en ‘Dia kader’ veranderen ook de Alphalaag in de Modus RGBA, 
als de optie [Tekenen op de Alphatransparantie] is geactiveerd. [Gereedschappen> 
Voorkeuren>Overig] 

De Filters [Effenen] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Effenen]. Hiermee kunt u een effect van afplatting 
simuleren waarbij details weggelaten worden en reliëf in de contouren wordt toegevoegd.  
 
Lijst van Filters 
- Uitpuiling 
- Notitieblok(?) Gegraufeerd papier (= papier met ingeperste figuren) 
- Fotokopie 
- Pleister(werk) 

  

Uitpuiling.  
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De [Omranding] filters  

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Omranding]. Hiermee kunt u  lijnen langs de 
contouren simuleren door tekentechnieken te imiteren. Sommige filters voegen korrel of textuur 
toe.  

Lijst van Filters 
- Gekleurde omranding 
- Monochrome(zwarte) omranding 
- Wit krijt 
- Zwart krijt (Potlood) 
 

   
Gekleurde omranding                             Witkrijt 

De Filters [Textuur] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Tedtuur]. Hiermee kunt u textuur-effecten 
toevoegen: korrel, craquelé, of maaswerk. Ze worden vaak gebruikt als aanvulling op de artistieke 
filters.  
 
Lijst van Filters 
- Craquelé 
- Fijn gaas (maaswerk) 
- Grof gaas 
- Oud linnen 
- Geschept papier 
-Zebrahuid 
- 1 op de 2 pixels 
- Zandsteen 
- Baksteen 
- Raster 
- Zigzag 
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Oud linnen.  

De Filters [Overig] 

Begripsbepaling 
 
Deze filters zijn gegroepeerd in het menu [Filter>Overig]. Ze zijn nogal gevarieerd: U kunt een 
raster maken  [Rastermaker]of uw eigen effecten met hulp van het filter [Aangepast]. Met dit filter 
kunt u de lichtsterkte van elke pixel wijzigen met de oprol-methode: Elke pixelwaarde wordt 
berekend afhankelijk van de waarden van de aanliggende pixels (buren).  
 
Lijst van Filters 
 
- Aangepast 
- Minimum 
- Maximum 
- Rastermaker 
- Radiaal masker 
 

  
Een raster.  

Het filter Rastermaker verandert ook de Alphalaag in de Modus RGBA, als de optie [Tekenen 
op de Alphatransparantie] is geactiveerd. [Gereedschappen> Voorkeuren>Overig] 
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 Foto’s verbeteren 
___________________ 

 

 

 

Inleiding 

Zelfs als uw foto mislukt lijkt heeft PhotoFiltreStudio functies waarmee u sommige onvolkomenheden 
kunt corrigeren. De meeste bevinden zich in het menu [Aanpassen] en worden toegepast op de hele 
afbeelding of op een geselecteerd gedeelte. Ze zijn alleen beschikbaar in de 16 miljoen kleurenmodus 
( RGB of RGBA) en ze worden toegepast op de actieve laag, die van het type Bitmap moet zijn.  
Bewerk nooit uw originele foto’s want u moet altijd naar het origineel terug kunnen. 

   Maak altijd een back-up van uw foto’s en werk met kopieën.  

Automatische correcties 

Voor u gaat werken met een aanpassing die u met de hand moet instellen, kunt u eerst een 
automatische correctiemethode proberen Niveau en Contrast kunnen in PhotoFiltreStudio automatisch 
gecorrigeerd worden.      

 
Als uw foto niet goed is belicht, kunt een automatische niveaucorrectie  proberen door het menu 

[Aanpassen>Auto niveaus] te gebruiken, of door op de knop   in de gereedschapsbalk te klikken.        
Deze functie stelt de lagen rood, groen en blauw onafhankelijk van elkaar, bij 
 
Als uw foto flets is kunt u een automatische contrastcorrectie proberen door het menu [Aanpassen 

>Auto contrast] te gebruiken of door op de knop  in de gereedschapsbalk te klikken.         
 

 
Met een automatische niveaucorrectie wordt de afbeelding lichter en de kleuren komen meer in 
overeenstemming met de werkelijkheid.     

 Als de correctie overdreven is, kunt u de functie [Bewerken>Vervagen autoniveaus] 
gebruiken.     

Helderheid en contrast 

Deze instelling is tamelijk eenvoudig maar de fouten moeten niet te groot zijn: een beetje te flets of te 
donker. De functies Helderheid en Contrast beïnvloeden elkaar: Als u de helderheid verhoogd wordt de 
afbeelding wat fletser en zult u het contrast ook moeten verhogen.             
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Instellingen voor Helderheid en Contrast   

 U kunt een aanpassingslaag maken om de afbeelding zelf niet te veranderen.   

Klik op het menu [Aanpassen>Helderheid en Contrast] . Met de muis stelt u de bovenste regelaar in 
voor de helderheid en de onderste voor het contrast. U kunt ook een kanaal kiezen voor nog fijnere 
afstellingen.  
 

    
Contrastverlaging maakt meer details zichtbaard. 
 

Met de knoppen  varieert u de helderheid van -8% tot +8%. 
 

Met de knoppen  varieert u het contrast van -10% tot +10%.  

Onjuiste belichting en Gammacorrectie   

Bij een slechte belichting krijgt u  een onder- of overbelichte foto. Voor het verbeteren van die fouten is        
[ Gammacorrectie] het meest geschikt. 
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Instelling voor Gammacorrectie 
 

 U kunt een aanpassingslaag maken om de afbeelding zelf niet te veranderen.   

Klik op het menu[Aanpassen>Gammacorrectie] PhotoFiltreStudio opent dan een instelvenster. Met de 
muis verplaatst u de niveauregelaar naar links om te verlagen (de foto wordt donkerder) naar rechts 
om te verhogen (de foto wordt lichter). U kunt ook een kanaal kiezen voor nog fijnere afstellingen.  
 
Gammacorrectie lijkt op contrastregeling maar gebruikt een meer complex algoritme. De donkere en 
lichte tonen veranderen haast niet, maar de middentonen des te meer. Deze methode garandeert een 
optimale correctie warbij de schaduwen en lichten bewaard blijven.  

    
 
Het niveau wordt verhoogd: De afbeelding wordt lichter. Details worden zichtbaar.     

Met de knoppen  varieert u het niveau van -0,2 tot +0,2.  

Tint en Verzadiging 

Zelfs als de kleurschakering van uw afbeelding correct lijkt  kunnen de kleuren flets zijn en niet  
overeenkomen met de werkelijkheid. In dat geval kunt u tint en verzadiging corrigeren. Met de 
tintregelaar verplaatst u de kleuren in het zichtbare spectrum (regenboog), een rode kleur kan groen 
worden bijvoorbeeld.  

 
Als de tint verhoogd wordt kan een rode kleur groen worden   
 
Met de verzadigingsregelaar kunt u de intensiteit (of de zuiverheid) van een kleur verhogen of 
verlagen. Flets blauw kan levendig blauw worden  bijvoorbeeld. Daarom wordt bij het verhogen van de 
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verzadiging de afbeelding kleurrijker. Bij vermindering van de verzadiging zal de afbeelding kleur 
verliezen en naar grijswaarden neigen.   
 

 
Instellingen voor Tint /Verzadiging  
 

 Ook voor het corrigeren van de verzadiging kunt u een aanpassingslaag maken.   
 
Klik op het menu [Aanpassen>Tint/Verzadiging]   PhotoFiltre Studio opent een venster met 
instelmogelijkheden. Met de bovenste regelaar verandert u de tint met de onderste het contrast   
U kunt ook een kanaal kiezen voor nog fijnere afstellingen.  
 

    
Verandering van tint en verzadiging. 

Met de knoppen varieert u de verzadiging van -20% tot +20%.  

Kleurbalans 

Veel gebruikers van een digitale camera hebben te maken met kleurproblemen  en wel speciaal met 
een teveel aan rood . In het algemeen hangt dit probleem samen met de witbalans. Foto’s die buiten 
zijn genomen zijn correct maar de foto’s die binnen zijn gemaakt hebben vaak een roodzweem (minder 
vaak groen of blauw)  Om dat probleem te corrigeren is kleurbalans het geschiktste gereedschap.  
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Instellingen voor Kleurbalans  
 

Klik op het menu [Aanpassen>Kleurbalans] of op de knop in de gereedschapsbalk. ]   PhotoFiltre 
Studio opent een venster met instelmogelijkheden. Met de muis verplaatst u de regelaar die 
overeenkomt met de kleurzweem die u wilt corrigeren.  Om de rode kleurzweem te verminderen 
verplaatst u de bovenste regelaar naar kant van cyaan  (tegenovergestelde van de kleur rood).  

 

  
Vermindering van Roodzweem 

     Soms kan een kleurzweem worden gecorrigeerd met de opdracht [Aanpassen > 
Witbalans].  
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Aanpassen 

Met deze instelling kunt u in een bewerking Helderheid, Contrast, Verzadiging, Tint en Gama-correctie 
wijzigen.  

 

  

Eigenschappen van de functie Aanpassen 

 

Om deze opdracht te gebruiken kunt u : 
- het menu [Aanpassen > Aangepast] gebruiken 
- op de knop  in de gereedschapsbalk klikken  
 

PhotoFiltre affiche une fenêtre qui permet de paramétrer la fonction. À l'aide de la souris, déplacez la 
réglette du type de réglage à effectuer. Vous pouvez également modifier séparément une couche 
couleur pour des ajustements plus fins 
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Vermindering van het tegenlichteffect 

Op een foto met tegenlicht zijn sommige details erg donker door de sterke lichtbron. Om dit soort 
afbeeldingen te corrigeren moeten alleen de donkere delen veranderd worden. Om 
verzadigingseffecten te vermijden moeten de lichte delen met rust worden gelaten  In dit geval is het 
menu [Aanpassen>Niveaus] het geschiktst.         
 

 
 
Instellingen voor Niveaus  
 
PhotoFiltre Studio opent een venster met instelmogelijkheden voor deze functie.  Dit venster bestaat uit 
twee groepen, een voor schaduw gebieden en een voor heldere gebieden  Elke groep heeft twee 
regelaars die naar links en naar rechts kunnen worden verplaatst. Bijvoorbeeld, om de helderheid van 
de donkere delen te verhogen verplaatst u de regelaar voor de intensiteit van de schaduw naar links 
(vermindering). Deze instellingen zijn zeer gevoelig: ga met kleine stapjes te werk.  

     
Nadat de  intensiteit van de donkere gedeeltes is verminderd zijn daarin meer details zichtbaar 

 Het is aan te bevelen ook de functies Gammacorrectie en Tint/Verzadiging te gebruiken.  
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Instelling met gebruikmaking van Krommen 

Met deze instelling kunt u een gamacorrectie toepassen, het contrast, de lichtsterkte en de niveaus op 
elke kleurlaag veranderen. Deze instelling is gebaseerd op het gebruik van de Krommen van Béziers. 
Gebruik het menu [Aanpassen>Krommen]. PhotoFiltre toont een instellingsvenster. Verplaats met de 
muis de punten van het type a en b om in te stellen. U kunt ook een kleurlaag kiezen om nauwkeuriger 
te werken 

. Eigenschappen van de functie Krommen  
a.Hoofdpunt (of top of knoop) 
b.Controlepunt (of handvat) 
c. Richtinglijn die een knoop met een controlepunt verbindt 
 
1.[Veranderen] 
Hiermee verplaatst u een punt door de linker muisknop erop ingedrukt te houden en de muis te 
verplaatsen. Als de functie [Antialiasing] actief is kan men de kromming van de lijn aan beide kanten 
van het punt veranderen met de handvatten. 
 
2.[Toevoegen] 
Hiermee voegt u een nieuw punt toe op de kromme door op de gewenste plaats te klikken. Er moet 
een afstand van minimaal 12 pixels tussen het nieuwe en het voorgaande punt blijven. 
 
3.[Verwijderen] 
Hiermee verwijdert u een punt door erop te klikken. De kromme wordt opnieuw getekend tussen het 
voorgaande en het volgende punt 
 
4.[Antialiasing] 
Bij deze functie berekent PhotoFiltre automatisch de standaard antialiasing van de kromme. 
 
5.[Verscherpen] 
Hierbij bestaat het tracé uit rechte lijnstukken. 
 
6.[Opnieuw beginnen] 
U komt weer in de standaard instelling. De kromme wordt een rechte lijn. 
 
7.[Openen] 
Hiermee kunt u een instelling laden die u eerder hebt opgeslagen in een bestand. PhotoFiltre toont de 
dialoogbox, gaat standaard naar de map [Data] en toont de bestanden in het PFC-formaat. Selecteer 
het gezochte bestand en klik op [Openen] 
 
8.[Opslaan] 
Hiermee slaat u een instelling op voor later gebruik. PhotoFiltre toont de dialoogbox, gaat standaard 
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naar de map [Data]. Typ een naam voor het bestand en klik op  [Opslaan] 
 
Verctortracés worden opgeslagen in het formaat PFC (PhotoFiltreCurve) 
 

 Door op de [Esc] te drukken kunt u op elk moment [Krommen] verlaten. 
 
Enkele instellingsvoorbeelden: 

 
 

Een onscherpe foto herstellen 

Onscherpte in een foto is zelden opzet. Meestal wordt onscherpte veroorzaakt door een verkeerde  
objectiefinstelling, een autofocus probleem, of er is sprake van bewegingsonscherpte.                                          
Als de onscherpte niet al te erg is, kunt u proberen om de scherpte te vergroten.  

Klik op het menu [Filter > Verscherpen > Verscherpen] of op de knop in de 
gereedschapsbalk. Deze opdracht is niet instelbaar, maar u kunt de opdracht verschillende 
keren uitvoeren om het effect te versterken, door het menu [Filter > Meer verscherpen] of 
door op de toetsen [Ctrl+K] te drukken. 
 

 
Door de functie twee keer te gebruiken wordt het beeld scherper. 
  
Als uw foto erg onscherp is, is herstel moeilijker, want als de scherpte sterk wordt verhoogd 
worden ook andere gebreken en ruis beter zichtbaar. In PhotoFiltre Studio kunt u dan beter 
de functie [Versterken] gebruiken.  

Klik op het menu [Filter > Verscherpen > Versterken] of op de knop in de 
gereedschapsbalk.  
PhotoPhiltre Studio toont dan een venster met instelmogelijkheden voor deze functie. 
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Instellingen voor de functie Versterken 
 
Hoeveelheid komt overeen met het op het eindresultaat toegepaste percentage. 
Als hoeveelheid gelijk is aan 100% is het resultaat volledig. Bij minder idan 100% is het 
resultaat verzacht. Bij meer dan 100% is het resultaat versterkt.  
Kies om te beginnen een kleine waarde voor Straal en verhoog die zo nodig. Over het 
algemeen geeft de waarde 2 of 3 een goed resultaat in een een acceptabele rekentijd. 
Met  Drempel kunt u het aantal pixels die worden bewerkt beperken, afhankelijk van hun 
lichtintensiteit 
Een grote waarde geeft zelden een goed resultaat. Kies bij voorkeur een waarde tussen 0 en 7. 
 

    
Voorbeeld van versterken 

 Ga stap voor stap te werk en klik regelmatig op de knop [Voorbeeld]. 
 

Ruis verminderen 

Soms bevat uw foto veel kleine storende korreltjes, die men ook wel Ruis noemt . Klik, om het 

ruiseffect te verminderen,  op het menu[Filter>Ruis>Stofverminderen] of op de knop  in de 
gereedschapsbalk. PhotoFiltre Studio opent dan een instelvenster:  
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Instellingen voor Stofverminderen.  
 
Hoeveelheid komt overeen met het op het eindresultaat toegepaste percentage. Met een waarde 
kleiner dan 100% kunt u het effect afzwakken. 
Kies om te beginnen een kleine waarde voor Straal en verhoog die zo nodig. Over het algemeen geeft 
de waarde 2 of 3 een goed resultaat in een een acceptabele rekentijd 
Met  Drempel kunt u het aantal pixels die worden bewerkt beperken, afhankelijk van hun lichtintensiteit 
Een grote waarde geeft zelden een goed resultaat. Kies bij voorkeur een waarde tussen 0 en 7. 
 
 

 
Stofverminderen met een gemiddelde straal en een drempel van 150  
 

Ga stap voor stap te werk en klik regelmatig op de knop [Voorbeeld].  

Een Kleurgebied vervangen 

Uw foto is geslaagd, maar sommige kleuren bevallen u niet, bijvoorbeeld een kledingstuk, de kleur van 
de lucht of de bloem op de voorgrond. PhotoFiltre Studio heeft een functie waarmee u dat kunt 
rechtzetten. 
 
1. Maak zo nauwkeurig mogelijk op de foto een omtrek om het gebied dat u wilt bewerken. Gebruik 
daarvoor het veelhoek- of het lassoselectiegereedschap.  
 
2. Activeer de “antialiasing” van de selectie met behulp van het menu [Selectie > Antaliasing > 
Toenemende omtrek].  
 
3. Klik op het menu [Aanpassen > Kleurgebied vervangen]. PhotoFiltre Studio toont een instelvenster:  
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Instellingen voor Kleurgebied vervangen.  
 
4. Verplaats de muis in de afbeelding zodat de cursor de vorm van een pipet krijgt. Klik in een zone die 
het kleurgamma heeft dat vervangen moet worden. Het is aan te bevelen een middentoon te kiezen.  
 
5. Selecteer het nieuwe kleurengamma met de regelaar in het midden. De voorgestelde kleuren zijn 
zuivere kleuren. 
 
6. Stel de tolerantie in. Vaak is voor een goed resultaat een hoge tolerantie nodig. 
 

 
Vervanging van het gele gamma door een rood gamma. 
 
 

 Gebruik het commando [Aanpassen> Kleurvervangen] om een effen kleur te vervangen.  
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18 Het gebruik van het histogram  
___________________ 

 

Gebruik 

Het histogram is een grafische voorstelling die de spreiding van de lichtintensiteit van de pixels 
toont. De histogramfunctie van PhotoFiltre Studio maakt fijnere correcties van tinten en van de 
globale helderheid mogelijk. Ook deze functie toont in ‘real time’ (temps réel) een voorbeeld.     
U start het histogram door :  
- het menu [Aanpassen > Histogram] te gebruiken. 

- door op het pictogram in de gereedschapsbalk te klikken. 
 

 
Het histogram  

De te bewerken laag kiezen 

Van een afbeelding in de RGB-modusen kunnen vier histogrammen worden gemaakt die aan de 
verschillende kleurlagen zijn verbonden: 
 - Spreiding van de helderheid (lichtsterkte) Deze spreiding houdt rekening met het geheel van de 
lagen rood, groen en blauw.   
- Spreiding van de rode laag  
- Spreiding van de groene laag 
- Spreiding van de blauwe laag 
Met de rollijst bovenin kunt u het histogram kiezen dat u wilt bewerken. 

    De kleurlagen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gewijzigd. Het resultaat wordt 
gevormd door alle instellingen samen.  

Het histogram 
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De grafische voorstelling toont de spreiding van de lichtsterktes. Op de horizontale as ( x-as) staan 
de lichtsterktes, de donkerste links de lichtste rechts. Op de vertikale as (y-as)vindt u het aantal 
pixels van elke lichtsterkte.  
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De instellingen 

• Beginniveaus  
De ingangsniveaus beïnvloeden de verschillende tinten van de afbeelding 
 
De zwarte cursor  
 
Beïnvloedt de donkere tinten.  Als de cursor naar rechts gaat worden de donkere tinten (tonen) nog 
donkerder. Deze cursor is verbonden met de waarde [Minimum] er vlak onder. 

De grijze cursor 
 
Beïnvloedt alle tinten maar vooral de de middentonen. Door de cursor naar links te verplaatsen 
vermindert u de globale lichtsterkte (of gamma). Gaat de cursor naar rechts dan wordt de algehele 
lichtsterkte groter. PhotoFiltre Studio gebruikt een algoritme dat de schaduwen en lichten zoveel 
mogelijk ongemoeid laat. Deze cursor is verbonden met de waarde [Niveau]. 
 
De witte cursor 
 
Beïnvloedt de lichte tinten.  Als de cursor naar links gaat worden de lichte tinten (tonen) 
geïntensifeerd. Deze cursor is verbonden met de waarde [Maximum] er vlak onder. 

 De pipetten 
Met de pipetten kunt u rechtsstreek in de afbeelding de kleur van een pixel zoeken om het 

beginniveau te bepalen voor de donkere tinten ( linker pipet) of de lichte tinten ( rechter pipet). 

Klik in de afbeelding met de linker muisknop op de plaats waar u de pixelkleur vandaan wilt 

halen. De cursor die bij het pipet hoort wordt automatisch verplaatst 

 

• Eindniveaus  
De eindniveaus worden ingesteld door de cursors onder het zwart-wit verloop te verplaatsen.  

 

  

De zwarte cursor 

 

Als u de zwarte cursor naar rechts verplaatst worden de donkere gebieden lichter. Deze cursor is 

verbonden aan de waarde [Minimum] er net onder. 
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De witte cursor 

 

Als u de witte cursor naar links verplaatst worden de lichte gebieden donkerder. Deze cursor is 

verbonden aan de waarde [Maximum] er net onder. 

 

• De info-waarden  
 

De waarde[Gemiddeld] 

Hier wordt de gemiddelde lichtsterkte weergegeven. Die komt overeen met de som van de 

lichtsterktes van alle pixels gedeeld door het aantal pixels. 

 

De waarde [Mediaan] 

Geeft een waarde aan waarvoor geldt : Het aantal pixels met een grotere lichtsterkte is gelijk aan 

het aantal pixels met een kleinere lichtsterkte. 

 

De waarde [Pixels] 

Geeft het aantal pixels van de hele bewerking aan. 

 

       • De optie [Histogram] 

        Als dit vakje is aangevinkt wordt de verdeling van de lichtintensiteiten tijdens het bewerken 

weer gegeven. 
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19 Correctie van perspectief en horizon 

 

 

De perspectiefcorrectie 

Bij het fotograferen van een gebouw vanuit een(zeer) laag standpunt( kikkerperspectief) vertoont de 
verkregen afbeelding vaak een overdreven perspectief. Dat perspectief kan men verbeteren met 
functie Perspectiefcorrectie. 
 

 
Perspectiefcorrectie 
 
1. Klik op het menu [Afbeelding>perspectiefcorrectie( perspective correction)]. PhotoFiltre Studio 
opent eenvenster met instelmogelijkheden voor deze functie. Het venster bestaat uit twee delen. Het 
linker deel geeft van de afbeelding die moet worden bewerkt verkleind weer en bevat de 
instelcursoren. Het rechter deel laat meteen het resultaat zien. 
 
2. Verplaats met de muis de instelcursoren.Breng met die verplaatsing de rasterlijnen zo dicht mogelijk 
bij de (perspectief)vluchtlijnen van de verkleinde afbeelding links . Controleer het resultaat in het 
voorbeeldvenster rechts. De cursoren bewegen onafhankelijk van elkaar  als het vak [Symmetry] niet is 
aangevinkt. Als het vak wel is aangevinkt bewegen ze t.o.v. elkaar symmetrisch. 
 
3. Klik op [OK] Zo nodig snijdt PhotoFiltre Studio de afbeelding automatisch bij. 

•  [Rooster] 
 
Deze optie toont of verbergt het rooster van richtlijnen Met een zichtbaar rooster kunt u meestal 
nauwkeuriger instellen. 
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•  [Symmetrie] 
 
Als dit vakje is aangevinkt bewegen de cursoren horizontaal of verticaal symmetrisch t.o.v. elkaar. Als 
het vakje niet is aangevinkt bewegen ze onafhankelijk van elkaar. 
 
•  [Kleur] 
 
Hiermee kunt u de kleur van het rooster veranderen. Doe dat alleen als het rooster moeilijk te zien is. 
 

   
Herstel van de vluchtlijnen.  
 

Gebruik de functie[Bewerken> ongedaan maken] voordat u opnieuw een correctie op de 
zelfde afbeelding gaat toepassen. De cursorpositie blijft dan bewaard.   

De correctie van de horizonlijn 

Door het innemen van een onjuiste stand bij het nemen van een foto kan de horizon scheeflopen. Om 
de horizonlijn en dus de hele afbeelding te herstellen, kunt u de functie horizon correctie gebruiken. 

 

 
 
Correctie van de horizon. 
 
1. Klik op het menu [Afbeelding>Horizoncorrectie PhotoFiltre Studio opent een venster met 
instelmogelijkheden. Dit venster bestaat uit twee gedeelten. Links een miniatuur van de te bewerken  
afbeelding met instelcursoren. Het rechter deel toont de rotatiehoek en in real time een voorbeeld van 
het resultaat. 
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2. Verplaats met de muis een van de cursoren om het rooster in overeenstemming te brengen met de 
horion op de miniatuur links. Controleer het resultaat in het voorbeeld rechts. 
3. Klik op [OK]. Zo nodig snijdt PhotoFiltre Studio de afbeelding automatisch bij. 
 
•  [Rooster] 
 
Deze optie toont of verbergt het rooster van richtlijnen Met een zichtbaar rooster kunt u meestal 
nauwkeuriger instellen. 
 
• [Automatisch bijsnijden] 
 
Als dat vak is aangevinkt snijdt PhotoFiltre Studio, aan het eind van de bewerking, de afbeelding 
automatisch bij om randen, die  door de rotatie zijn ontstaan, te verwijderen. Als het vak niet is 
aangevinkt houdt de afbeelding zijn originele afmetingen, maar kan ook ongewenste witte gedeelten 
bevatten 

• [Kleur] 
 
Hiermee kunt u de kleur van het rooster veranderen. Doe dat alleen als het rooster moeilijk te zien is. 
 

   
Rechtzetten van de horizon gevolgd door automatisch bijsnijden 
 

Gebruik de functie[Bewerken> ongedaan maken] voordat u opnieuw een correctie op de 
zelfde afbeelding gaat toepassen. De cursorpositie blijft dan bewaard.   
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20 Kleurenmodi en  transparantie  

 

 

De kleurenmodi 

Een afbeelding wordt voorgesteld door een  twee dimensionale tabel waarvan elk vakje een pixel is. 
Om een afbeelding digitaal voor te stellen maakt men een tabel van pixels waarvan elk vakje een 
waarde bevat. De waarde die opgeslagen is in een vakje is gecodeerd naar een bepaald aantal bits. 

 8 bits vormen een byte (Fr: octet). Een byte  wordt beschouwd als de basiseenheid voor 
opslag.  
 
•  Het kleurenpalet 
 
Het kleurenpalet, of kleurentabel, bevat alle kleuren die in een afbeelding kunnen voorkomen. Elke 
kleur hoort bij een index. Door de indexen (indices) naar 4 bits te coderen, kan men hoogstens 16 
kleuren definiëren. Deze opslagmethode wordt gebruikt door de 16 kleurenmodus . Als de indexen 
naar 8 bits gecodeerd worden ( één index per byte), kan men maximaal 256 kleuren definiëren. 
Deze opslagmethode wordt gebruikt door de 256 kleurenmodus. 

Een afbeelding die een palet gebruikt noemt men afbeelding met geïndexeerde kleuren.  
 
•   De monochrome modus  
 
De monochrome modus, meestal zwart wit modus genoemd, gebruikt bij de opslag een bit per pixel. 
Een byte kan dus tot 8 pixels opslaan. Deze methode neemt de minste ruimte in op de harde schijf 
en wordt aanbevolen voor de opslag van gedigitaliseerde manuscripten  (te vergelijken met een 
fotokopie). De monochrome modus kan niet toegepast worden als men met een meerlaagse 
afbeelding werkt. 

Om een afbeelding te converteren naar monochroom, klikt u op het menu 
[Afbeelding>Modus>Geïndexeerde kleuren] of op het pictogram    op de gereedschapsbalk. 
PhotoFiltre Studio opent dan het venster waar u de kleurenmodus kunt bepalen. 

  
Instelmogelijkheden voor geïndexeerde kleuren 

 
Selecteer het tabblad [Systeem] en daarna een methode voor kleurreductie. PhotoFiltre Studio kent 
de methode  [Monochroom] om de kleuren te reduceren zonder raster (spreiding), en de methode 
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[zwart-wit rastering] die het resultaat visueel verbetert door het rastereffect.  
 

 Gebruik deze methode uitsluitend om een afbeelding op te slaan, want de functies 
plakken, aanpassen, filters en tekengereedschappen kunt u niet gebruiken.  

•  De 16 kleuren modus   

De 16 kleurenmodus, of 16 grijstinten, gebruikt bij de opslag per pixel 4 bits. Een byte kan dus 
hoogstens twee pixels opslaan. Deze modus vraagt weinig plaats op de harde schijf, maar de 
beeldkwaliteit laat, door het geringe aantal kleuren, vaak te wensen over. 

De 16 kleurenmodus kan niet gebruikt worden bij een afbeelding die uit verschillende lagen bestaat. 

Om een afbeelding te converteren naar 16 kleuren geoptimaliseerd, klikt u op het menu 
[Afbeelding>Modus>Geïndexeerde kleuren] of op het pictogram    op de gereedschapsbalk. 
PhotoFiltre Studio opent dan het venster waar u de kleurenmodus kunt bepalen. 

  
Instelmogelijkheden voor geïndexeerde kleuren 
 
Om een afbeelding te converteren naar 16 kleuren geoptimaliseerd, selecteert u het tabblad 
[Geoptimaliseerd], en daarna een methode voor kleurreductie. PhotoFiltre Studio geeft u de 
methodes [8 kleuren] en [ 16 kleuren]. Met de optie [ Spreiding] kunt u de beeldkwaliteit verbeteren.  

Om een afbeelding te converteren naar 16 grijstinten, moet u het tabblad [Systeem] selecteren en 
dan een methode voor kleurreductie. PhotoFiltre Studio kent de methodes [4 grijstinten] en [16 
grijstinten] Beide methodes gebruiken een spreidingsalgoritme dat de beeldkwaliteit verbetert. 

 Gebruik deze methode uitsluitend om een afbeelding op te slaan, want de functies 
plakken, aanpassen, filters en tekengereedschappen kunt u niet gebruiken.  

 

•De 256kleurenmodus 
 
De 256 kleurenmodus, of 256 grijstinten, gebruikt bij opslag 8 bits per pixel. Een byte kan dus een 
pixel opslaan. Deze modus wordt gebruikt door bijvoorbeeld de formaten GIF en PNG. Deze modus 
biedt een goed compromis tussen de benodigde opslagruimte en de beeldkwaliteit. Daarom is het 
gebruik van deze modus wijd verspreid op het Web. De 256 kleurenmodus kan niet gebruikt worden 
bij afbeeldingen die uit verschillende lagen bestaan. 
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Om een afbeelding te converteren naar 256 kleuren, klikt u op het menu 
[Afbeelding>Modus>Geïndexeerde kleuren] of op het pictogram    op de gereedschapsbalk. 
PhotoFiltre Studio opent dan het venster waar u de kleurenmodus kunt bepalen. 

Voor Instelmogelijkheden voor geïndexeerde kleuren, zie de figuur hier boven. 
 
Om een afbeelding te converteren naar 256 kleuren geoptimaliseerd, selecteert u het tabblad 
[Geoptimaliseerd], en daarna een methode voor kleurreductie. PhotoFiltre Studio geeft u de 
methodes [64 kleuren], [ 128 kleuren] en [ 256 kleuren]. Met de optie [ Spreiding] kunt u de 
beeldkwaliteit verbeteren.   

Om een afbeelding te converteren naar 256 grijstinten, moet u het tabblad [Systeem] selecteren en 
dan de methode voor kleurreductie [256 grijstinten].  
 
Om een afbeelding te converteren naar de modus Windows 20 kleuren, moet u het tabblad 
[Systeem] selecteren en dan de methode voor kleurreductie [Windows 20 kleuren]. Na de reductie ( 
kleurherleiding) gebruikt PhotoFiltre Studio uitsluitend de 20 kleuren van Windows . 

Om een afbeelding te converteren naar de modus 216 kleuren geoptimaliseerd voor het Web, moet 
u het tabblad [Systeem] selecteren en dan de methode voor kleurreductie [ Web 216 kleuren]. 
PhotoFiltre Studio  gebruikt een kleurenpalet dat herkend wordt door de meeste gebruikers van het 
Internet. 

 Gebruik deze methode uitsluitend om een afbeelding op te slaan, want de functies 
plakken, aanpassen, filters en tekengereedschappen kunt u niet gebruiken.  

•De modus RGB kleuren  
 
Deze modus geeft een pixel weer met drie kleurkanalen RGB ( Rood Groen en Blauw). Omdat voor 
elk kanaal bij opslag een byte (8 bits) per pixel nodig is, wordt een pixel dus opgeslagen op drie 
bytes (24 bits). Deze modus kan tot 16 miljoen kleuren beheren en biedt een zeer goede 
beeldkwaliteit. Hij wordt gebruikt door bijvoorbeeld de formaten JPEG en PNG. Het is ook de modus 
waarin PhotoFiltre Studio van huis uit werkt. In deze modus kan men afbeeldingen die uit 
verschillende lagen bestaan, bewerken. 

Elk kanaal kan een waarde hebben tussen 0 en 255 wat neerkomt op 256 mogelijkheden . Als de 
kleur gecodeerd wordt op drie kanalen is het aantal mogelijke kleuren: 256 * 256 * 256 = 16 777 216 
 
Om een afbeelding te converteren naar de modus RGB kleuren klikt u op het menu 
[Afbeelding>Modus > RGB kleuren] of op het pictogram  op de gereedschapsbalk. 

 In deze modus kunt u alle functies van PhotoFiltre Studio gebruiken, 

 De modus RGB kleuren wordt ook wel True Color, Couleurs vraies, of Ware kleur modus 
genoemd. 

•De RGBA modus 
 
De RGBA modus is een RGB modus waaraan een Alfalaag (Alfakanaal) is toegevoegd. Daardoor 
wordt een pixel opgeslagen op vier bytes (32 bits) Deze modus wordt gebruikt bij transparantie met 
behulp van een Alfalaag ( zie hierna)  
 De RGBA modus kan niet gebruikt worden bij afbeeldingen die uit verschillende lagen bestaan. 

 In deze modus wordt de achtergrondlaag behandeld als een gewone laag en de functies 
van het menu [Laag] zijn beschikbaar.  

Transparantie 
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Met transparantie kan men de opaciteit van een afbeelding bepalen. D.w.z. de mogelijkheid om door 
de afbeelding heen te kijken en om zo elementen die er onder liggen zichtbaar te maken. ( Een 
bodem of een ander grafisch voorwerp) Bij een transparant beeld wordt de achtergrond 
gesymboliseerd door een dambordstructuur. PhotoFiltre Studio kent twee methodes voor 
transparantie. 

     
Links de originele afbeelding.  
Midden, een eenvoudige transparantie. 
Rechts een transparantie door een Alfalaag.  
 
• De eenvoudige transparantie 
 
De eenvoudige transparantie wordt toegepast bij een afbeelding met geïndexeerde kleuren of in de 
RGB modus. Bij deze methode bepaalt men, in een veelkleurige afbeelding, een kleur die 
transparant zal worden. De formaten PNG en GIF ondersteunen deze transparantiemodus  

Zie hoofdstuk Een afbeelding opslaan voor meer over formaten. 
 
Een eenvoudige transparantie maken 
 
1. Om een eenvoudige transparantie te maken moet u zich er van vergewissen dat de afbeelding 
zich in de geïndexeerde kleuren modus of in de RGB kleuren modus bevindt. Gebruik zo nodig het 
menu [Afbeelding > Modus]  
 

2. Klik daarna op het menu [Afbeelding > Transparantiekleur] of op het pictogram  in de 
gereedschapsbalk. PhotoFiltre Studio toont dan het venster waarin u de transparantiekleur kunt 
bepalen. 

 
Instelmogelijkheden voor Transparantiekleur 

 
3. Beweeg de muis in de afbeelding om de cursor, die de vorm van een pipet heeft gekregen, 
zichtbaar te maken. Klik in een gebied met de kleur die transparant moet worden. 

4. Stel een waarde in voor de tolerantie. De tolerantie bepaalt de spreiding die een kleur krijgt om 
van de ene pixel naar de aangrenzende te gaan. De waarden moeten liggen tussen 0 en 100. Een 
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lage tolerantie selecteert pixels waarvan de kleur zeer dicht ligt bij de kleur van de pixel waar u op 
geklikt hebt met de pipet . Een hoge tolerantie selecteert een groter pixelgebied. 

5. Als de afbeelding reeds een transparante kleur bevat toont PhotoFiltre Studio de volgende 
keuzemogelijkheden: [Met de huidige transparante kleur samenvoegen] en [ Huidige transparante 
kleur vervangen]. 

 Met het gumgereedschap kunt u de transparantie gemakkelijk veranderen.  

 Als een geselecteerd gebied in de afbeelding actief is kunt u een transparantie creëren die 
gebaseerd is op het geselecteerde gebied door de commando’s van het menu [ Afbeelding > 
Automatische transparantie] te gebruiken. 

Een eenvoudige transparantie annuleren 
 
1. Om een eenvoudige transparantie te annuleren klikt u op het menu [ Afbeelding > 
Transparantiekleur]. PhotoFiltre Studio toont dan het venster waarin u de transparantiekleur kunt 
bepalen. 

 2. Vink het vakje [Transparantie uitschakelen] aan. Daarna OK. 
 
• Transparantie met behulp van een Alfa laag (Alfa kanaal) 
 
Bij Transparantie door een Alfa laag ( In het Engels Alpha channel, (Alfa kanaal)) voegt men voor 
elke afbeeldingspixel een byte toe die het transparantieniveau bepaalt.( van 0 tot 255) Dit proces 
waar bij een Alfa laag wordt toegevoegd wordt meestal Alfa blending ( Alfa menging) 
genoemd.Deze transparantiemodus wordt ook wel transluciditeit ( doorschijnendheid) genoemd. De 
formaten PNG, TIFF, Targa en BMP ondersteunen deze modus. 

 

Een transparantie met behulp van een Alfa laag maken 

 

1. Om een transparantie met behulp van een Alfa laag te maken moet u zich er van vergewissen dat 

de afbeelding zich in de modus RGBA (Alfa kanaal) bevindt. Gebruik zonodig het menu [Afbeelding 

> Modus]  

De modus RGBA is beschikbaar als uw afbeelding alleen maar bestaat uit een achtergrondlaag. 

 

2. Al naar u nodig hebt, kunt u de volgende instelmogelijkheden gebruiken: · 

- [Laag> Transparantiekleur] 

- [Laag > Transparantieverloop] 

- [Laag > Kadereffect] 

 

Zie het hoofdstuk Geavanceerde bewerkingen met Lagen voor meer over deze mogelijkheden  

 Met het gumgereedschap kunt u de transparantie gemakkelijk veranderen.  
 

Een RGBA transparantie annuleren 

 

Klik in het menu  [Laag>Transparantie> Alfa transparantie uitzetten] of verander de kleurenmodus in 

RGB. 

 

Een RGBA transparantie bewerken 
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U kunt de Alphalaag bewerken via het menu [Laag> Transparantie> Alphalaag bewerken. 

De Alphalaag wordt dan getoond als afbeelding en u kunt hem veranderen met de 

tekengereedschappen en de filters. 

 

Om er weer een RGBA afbeelding van te maken: 

-[Bewerken>Copieren] 

-[Laag>Transparantie>Plakken als Alphalaag] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Een afbeelding opslaan 
___________________ 

 
Inleiding 

Het opslaan bestaat uit het wegschrijven (saven) van uw afbeelding naar een bestand waarbij wel of 
niet gebruik gemaakt wordt van compressie. PhotoFiltre Studio kan een afbeelding in verschillende 
formaten opslaan. Zolang u nog aan uw afbeelding werkt slaat u die op in het PFI formaat 
(PFI=PhotoFiltre Image), om alle lagen te bewaren. Als uw afbeelding alleen maar bestaat uit een 
achtergrondlaag (grondlaag), kunt u ook het PNG formaat gebruiken 

Als u klaar bent met uw afbeelding kunt u die in een ander formaat opslaan. Het te kiezen formaat 
hangt af van de inhoud van de afbeelding en hoe u de afbeelding wilt gebruiken. Als de afbeelding 
bijvoorbeeld bedoeld is voor het Web, kunt u  het best de formaten PNG, JPG of GIF gebruiken. 

 
Voor het opslaan van een afbeelding gebruikt u het commando [Bestand> Opslaan als] ,of klik op de 

knop  in de gereedschapsbalk.Daarna kiest u het formaat in de lijst met formaten. Als u op de 
knop [Opslaan] klikt kunt u uit vervolgopties kiezen in een nieuw venster 
 

     Als u een formaat kiest dat niet compatibel met de gegevens van de afbeelding, geeft 
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PhotoFiltre Studio een waarschuwing. U kunt dan beter een ander formaat gebruiken. 
 
Bij het opslaan past PhotoFiltre Studio de volgende regels toe:  
1. Als het formaat geen lagen kan verwerken worden alle zichtbare lagen samengevoegd. 
2. Als het formaat geen transparantie kan verwerken, worden de transparante gebieden vervangen 
door wit. 
3. Als het formaat de gebruikte kleurenmodus niet kan verwerken, gebruikt PhotoFiltreStudio  een 
compatibele kleurenmodus.  

Het PNG formaat 

Het PNG (Portable Network Graphics) formaat is, in beginsel, ontworpen om het GIF formaat te 
vervangen . Het maakt gebruik van een verliesloze compressie van het type ZLIB/LZ77 dat de 
grootte van de bestanden terugbrengt. Het ondersteunt de monochrome modus(1 bit), de 
geïndexeerde kleuren modus(4 of 8 bits), de RGB modus(24 bits) en de RGBA modus (32 bits). 
 
Om een bestand op te slaan in het PNG formaat gebruikt u het commando [Bestand>Opslaan als], 
kies daarna PNG in de lijst met formaten. Na OK opent PhotoFiltreStudio  een venster met 
aanvullende opties voor het opslaan. 
 

 
Opties voor het opslaan in het PNG formaat 
 
• [Interlaced] (vervlochten) 
 
Met deze optie kunt u de interlacemodus wel of niet activeren. De interlacing genereert een 
afbeelding die naarmate het downloaden vordert, zichtbaar wordt in de browser.  
 
•  [Filter type]  
 
Het doel van het filteren is de afbeelding te preparen voor een optimale compressie. Veroorzaakt 
soms licht kwaliteitsverlies. 
 
Geen 
 
De gegevens worden niet veranderd en de afbeelding lijdt geen verlies. Deze filtering wordt 
aanbevolen als men niet weet wat te kiezen. 
 
Onder ( Differentie) 
 
Deze filtering, ‘de horizontale differentiaal’, codeert het verschil tussen de waarde van een pixel en 
de overeenkomstige waarde van de voorgaande pixel op dezelfde regel. 
      
Boven( Differentie) 
 
Deze filtering, ‘de verticale differentiaal’, codeert het verschil tussen de waarde van een pixel en de 
overeenkomstige waarde van de voorgaande pixel in dezelfde kolom (er vlak boven) 
.       
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Gemiddeld 
 
Deze filtering berekent het rekenkundig gemiddelde van de twee voorgaande filteringen 
( voorgaande pixel op dezelfde regel en pixel er vlak boven) 
 
Paeth 
 
De filtering van Paeth is gebaseerd op de drie naburige pixels (links, boven, links boven). Deze 
techniek is ingevoerd door Alan W. Paeth. 
 
Automatisch 
Voor elke regel wordt uit de hierboven genoemde filteringen de beste berekend. 
 

Bij het opslaan gebruikt PhotoFiltre Studio  de modus voor kleur en transparantie  van de 
afbeelding waaraan wordt gewerkt. 

 

 

 

Het JPEG formaat  

Het JPEG (Joint Photographic Experts Group) formaat wordt vooral gebruikt voor het opslaan van 
foto’s en clichés. Het comprimeert de afbeelding door gegevens die niet waarneembaar zijn voor het 
menselijk oog, weg te laten. De compressie is gebaseerd op de Hufman codering. Het JPEG 
formaat gebruikt de 24 bits RGB kleurenmodus of een 8 bits grijswaardenmodus. De transparantie 
gaat verloren. 
 
Om een bestand op te slaan in het JPEG formaat gebruikt u het commando [Bestand>Opslaan als], 
kies daarna JPEG in de lijst met formaten. Na OK opent PhotoFiltreStudio  een venster met 
aanvullende opties voor het opslaan. 
 
 

 
Opties voor het opslaan in het JPEG formaat  
 
• De instelling [Compressie] 
 
Kies een compressieverhouding tussen 10 en 100. Een lage  compressieverhouding geeft een 
mindere beeldkwaliteit en een kleinere bestandsgrootte, terwijl een hoge compressieverhouding  
een betere beeldkwaliteit geeft maar een bestand van een grotere omvang.   
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Zelfs bij een compressieverhouding van 100 is er altijd nog sprake van verlies ten opzichte 
van de originele afbeelding. 
 
[Formaten] 
 
Standaard  
 
Dit formaat is compatibel met de meeste webbrowsers. 

 
Progressief 
 
Met  dit formaat wordt een afbeelding in een browser zichtbaar naarmate het downloaden vordert. 
 
• De optie[Grijswaarden]  
 
Hiermee slaat u het JPEGformaat op in grijswaarden (256 kleuren, 8 bits). 
 
• De optie [Behoud EXIF/IPTC-data (= metagegevens)]  
 
Sommige afbeeldingen, afkomstig van digitale camera’s, bevatten metagegevens van het type EXIF 
of IPTC. Als deze optie is aangevinkt zullen de metagegevens van het origineel bewaard blijven bij 
het opslaan. Deze optie is alleen zichtbaar als het originele bestand metagegevens bevat. 
 

Als u op de knop[Voorbeeld] drukt ziet u een schatting van de grootte en de kwaliteit van 
de compressie.  
 
• Standaard Metagegevens 
 
Als de bronafbeelding een nieuwe afbeelding is (nieuwe afbeelding of een ander formaat dan 
JPEG),voegt PhotoFiltre Studio er zijn eigen EXIF metagegevens aan toe.  
 

 
EXIF metagegevens van PhotoFiltre Studio 
 

Als uw afbeelding EXIF metagegevens bevat worden afmeting en resolutie automatisch bij 
gewerkt tijdens het opslaan.  

Het GIF formaat 

Het  formaat GIF (Graphics Interchange Format) is een bestandsformaat dat op het Web veel wordt 

gebruikt. Het gebruikt een compressie van het type LZW waarmee u de bestandsgrootte kunt 

terugbrengen Dit formaat ondersteunt alleen maar de 8 bits geïndexeerde kleurenmodus, maar de 

transparantie blijft behouden.     
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Om een bestand op te slaan in het GIF formaat gebruikt u het commando [Bestand>Opslaan als], kies 

daarna GIF in de lijst met formaten. Na OK opent PhotoFiltreStudio  een venster met aanvullende 

opties voor het opslaan. 

 

 
Opslaan in het GIF formaat 

 

• De optie[Interlaced] 
 

Met deze optie kunt u de interlace-modus wel of niet activeren. De interlacing genereert een 

afbeelding die naarmate het downloaden vordert, zichtbaar wordt in de browser.  

.  

 

• De optie [Geoptimaliseerd palet] 

Na het terugbrengen van het aantal kleuren optimaliseert PhotoFiltre Studio het palet door de kleuren 

te reorganiseren en door dubbelen weg te laten. 

 

Als de afbeelding meer dan 256 kleuren bevat, brengt PhotoFiltre Studio het aantal kleuren 

terug  door een spreidingsalgoritme. De transparantie blijft in alle gevallen behouden. 
 

Het BMP formaat 
 

Met formaat BMP (Bitmap Microsoft Windows / OS 2) kunnen bestanden tussen toepassingen en 

gebruikssystemen uitgewisseld worden. BMP is een formaat waar de meeste teken- en 

beeldbewerkingsprogramma’s mee overweg kunnen. De afbeelding wordt opgeslagen zonder 

compressie en daardoor kan een groot bestand ontstaan. Dit formaat ondersteunt de monochrome 

modus(1bit) de geïndexeerde kleurenmodus (4 of 8 bits), de RGB modus (24 bits)en de RGBA 

modus (32 bits),maar de transparantie gaat verloren.  

 

Om een afbeelding als BMP op te slaan gebruikt u het commando [Bestand>Opslaan als]  en daarna 

selecteert u  BMP in de lijst met formaten. 

 

Bij het opslaan gebruikt PhotoFiltre Studio de kleurenmodus waarin op dat moment gewerkt 

wordt. 

 

Het TIFF formaat 

 

Met het formaat TIFF (Tagged-Image File Format)) kunnen bestanden tussen toepassingen en 

gebruikssystemen uitgewisseld worden. TIFF is een formaat waar de meeste teken- en 

beeldbewerkingsprogramma’s mee overweg kunnen. De afbeelding wordt opgeslagen zonder 

compressie en daardoor kan een groot bestand ontstaan. Dit formaat ondersteunt de monochrome 

modus(1bit) de geïndexeerde kleurenmodus (4 of 8 bits), de RGB modus (24 bits)en de RGBA 

modus (32 bits),maar de transparantie gaat verloren.  
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Om een afbeelding als TIFF op te slaan gebruikt u het commando [Bestand>Opslaan als]  en daarna 

selecteert u  TIFF in de lijst met formaten. 

 

 
 

Opslaan in het TIFF formaat (afbeelding in 24 bits, JPEG compressie)  

 

 
 

Opslaan in het TIFF formaat (LZW compressie)  

 

• De optie [Compressie]  

 

Als deze optie niet is aangevinkt, wordt er bij het opslaan van het afbeeldingsbestand geen enkele 

compressie toegepast. Als de optie wel is aangevinkt laat de rollijst de volgende drie 

compressiegroepen zien :  

1. RLE et CCITT FAX 4 : Deze compressies zijn beschikbaar voor monochrome (1bit) afbeeldingen. 

2. LZW : Dit type compressie is beschikbaar voor afbeeldingen in de geïndexeerde kleurenmodus (4 

en 8 bits) en in de RGBA modus (32 bits).  

3. LZW et JPEG : Deze  compressies zijn beschikbaar voor afbeeldingen in de RGB kleurenmodus 

(24 bits).  

 

 Bij het opslaan gebruikt PhotoFiltre Studio de kleurenmodus waarin op dat moment 

gewerkt wordt. 

 

Het Targa formaat 
Oorspronkelijk is het TGA formaat (Targa) ontworpen voor systemen met een Truevision videokaart. 

Het ondersteunt de geïndexeerde kleurenmodus (8 bits), de RGB modus (24  

bits). Transparantie blijft niet bewaard. 

 

Om een bestand op te slaan in het Targa formaat gebruikt u het commando [Bestand>Opslaan als], 
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kies daarna Targa in de lijst met formaten. 

 

 
Opslaan in het Targa formaat  

 

• De optie [Compressie]  

 

Met deze optie kunt u de compressie van het type RLE activeren. Meestal wordt het bestand er 

kleiner van. 

 

 Bij het opslaan gebruikt PhotoFiltre Studio de kleurenmodus waarin op dat moment gewerkt 

wordt. 

. 

Het RLE formaat 
Dit is eigenlijk een Bitmap formaat dat een compressie van het type RLE gebruikt. In PhotoFiltre 

Studio, ondersteunt dit formaat alleen de modus 8 bits in 256 geïndexeerde kleuren. Transparantie 

gaat verloren. 

 

Om een bestand op te slaan in het RLEformaat gebruikt u het commando [Bestand>Opslaan als], kies 

daarna RLE in de lijst met formaten. 

.  

Als de afbeelding meer dan 256 kleuren bevat, brengt PhotoFiltre Studio  door een 

spreidingsalgoritme het aantal kleuren terug. 

 

Het PFI formaat 

 

Het PFI formaat (PhotoFiltre Image) is het standaard formaat (huisformaat) van PhotoFiltre Studio. 

Het bewaart de informatie over de lagen en over de transparantie van de afbeelding. Er kan een groot 

bestand ontstaan want de lagen worden elk afzonderlijk opgeslagen. 

 

Om een bestand op te slaan in het PFI formaat gebruikt u het commando [Bestand>Opslaan als], kies 

daarna PFI in de lijst met formaten. 

 

 
Opslaan in het PFI formaat  

 

• De optie [Compressie]  
 

Met deze optie kunt u de verliesloze compressie van het type LZ77 activeren. Meestal wordt het 

bestand er kleiner van. 

 

Gebruik dit formaat zolang u niet klaar bent met het maken of veranderen van de 

afbeelding. 

 

Het PFI formaat slaat een samengevoegd overzicht op van de afbeelding om compatibel te 

zijn met andere toepassingen 
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Samenvatting  
Monochroom 
(1 bit) 

16 kleuren 
(4 bits) 

256 kleuren 
(8 bits) 

RGB 
(24 bits) 

RGBA 
(32 bits) 

Transparantie 

PNG X X X X X X 

JPEG     X* X     

GIF     X     X 

BMP X X X X X   

RLE     X       

TIFF X X X X X   

Targa     X X X   

PFI X X X X X X 

(*) Alleen grijswaarden. 

 

 

 

 

22 Een afbeelding afdrukken 

 
 
Gebruik 
 
Met de printmodule kunt u een afbeelding afdrukken. Met de verschillende instelmogelijkheden kunt u 
de grootte, de resolutie en de positie veranderen. 
 
Om de printmodule te starten kunt u:  
- het menu [Bestand>Afdrukken] gebruiken  
- op de toetscombinatie [Ctrl+P] drukken 

- op het pictogram in de gereedschapsbalk klikken 
 

 
De Printmodule  
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Standaard drukt PhotoFiltre Studio alle zichtbare lagen van de afbeelding af. Als u één bepaalde laag 
wilt afdrukken, moet u die als enig zichtbare laag selecteren in de lagenwerkbalk, voordat u de 
printmodule start. 
 
 
 
Bij het printen past PhotoFiltre Studio de volgende regels toe:  
1. Alle zichtbare lagen worden samengevoegd.  
2. Als de afbeelding transparante gedeelten bevat, worden die vervangen door wit.  
 
 
 
 

Weergave van de afbeelding 
 
De afbeelding wordt getoond in de vorm van een miniatuur in een kader met een witte achtergrond. De 
miniatuur geeft de vorm en de positie weer van de af te drukken afbeelding. Het kader wordt staand of 
liggend weergegeven, afhankelijk van de afmetingen van de afbeelding. De afmetingen en de resolutie 
worden aangegeven onder  het kader. 
 

Instellingen 

Deze knop roept het venster voor de printerinstellingen in Windows op. Selecteer eerst een printer uit 
de lijst in het bovenste gedeelte van de dialoogbox. Kies daarna het  papierformaat en de papierstand 
(staand of liggend) en druk op [OK]. Na het instellen van de printer heeft de module weer de 
begininstellingen.  

 

De afdrukopties 
 
• De optie [Pagina centreren] 
 
Deze optie drukt de afbeelding midden op de pagina af. Bij het starten van de module is het vakje 
standaard aangevinkt. 
 
• De optie [Passend maken op de pagina] (De hele pagina gebruiken) 
 
De afbeelding wordt op de hele pagina afgedrukt waarbij rekening wordt gehouden met door de printer 
bepaalde marges ( zie printerhandboek). De verhoudingen van de afbeelding blijven behouden. Door 
deze bewerking veranderen de grootte van de afbeelding, de relatieve resolutie en de grootte van de 
miniatuur. 
 
• De optie [Oorspronkelijke afmetingen] (Ware grootte) 
 De afbeelding wordt in zijn ware grootte afgedrukt. De ware grootte is aangegeven in de dialoogbox 
[Bestand>Eigenschappen van de afbeelding]. Als de afbeelding te groot is voor de printermarges, 
geeft PhotoFiltre Studio een foutmelding. Door deze bewerking veranderen de grootte van de 
afbeelding, de relatieve resolutie en de grootte van de miniatuur. 
 
• De schaal  
 
De schaal geeft de zoomfactor weer die bij het printen zal worden toegepast. Bij voorbeeld, 300% 
betekent dat de afbeelding 3 keer zal worden vergroot bij het afdrukken. De vergroting is gebonden 
aan de printerresolutie, want die bepaalt de puntgrootte. Anders gezegd: De schaal geeft de 
verhouding weer tussen de grootte van de afbeelding in pixels en het aantal punten dat kan worden 
afgedrukt. Deze optie kan alleen maar gebruikt worden als de opties [Passend maken op de pagina] 



 

124 

 

en [Oorspronkelijke afmetingen] niet zijn aangevinkt. De relatieve resolutie wordt toegepast bij het 
afdrukken. Met de schuifbalk kunt u het percentage en de relatieve resolutie veranderen van de 
afbeelding die afgedrukt zal worden. 
 
Standaard past PhotoFiltre Studio vanaf de start van de printmodule, de volgende regels toe: 
:  
1. De papierstand hangt van de afbeeldingsmaten af. Als de breedte de hoogte overtreft is de stand 
liggend.(‘landschap’).  
2. PhotoFiltre Studio stelt de grootte van de afdruk zo bij dat die 80% van het blad beslaat met een 
maximum schaal van 500% (vergrotingsfactor 5). Nog groter zou te veel kwaliteitsverlies veroorzaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De groep [Afmetingen (van de) afbeelding]  
 
Hier wordt de grootte van de afdruk op papier weergegeven (printgrootte). De eenheid cm of inch 
hangt af van de instelling in de dialoogbox [Voorkeuren>Standaardwaarden]. Alleen bruikbaar als 
[Passend maken op de pagina] en [Oorspronkelijk afmetingen] niet zijn aangevinkt. U kunt de breedte 
of de hoogte wijzigen, maar de verhoudingen blijven bewaard.  Rekenregels :  
- Grootte in cm = Grootte in pixels / Relatieve resolutie x 2,54  
- Grootte in pixels = Grootte in cm / 2,54 x Relatieve resolutie  
- Relatieve resolutie= Grootte in pixels / Grootte in cm x 2,54 
De relatieve resolutie hangt ook af van de printerresolutie.  
 

Sommige printers kunnen randloos afdrukken. Zie het gebruikershandboek of het 
helpbestand bij uw printer.  
 
• De groep [Positie]  
 
Hier wordt de plaats van de afdruk op papier weergegeven. De eenheid cm of inch hangt af van de 
instelling in de dialoogbox [Voorkeuren>Standaardwaarden]. Alleen bruikbaar als [Passend maken op 
de pagina] en [Oorspronkelijk afmetingen] niet zijn aangevinkt.  Met de instellingen [Links] 
en[Bovenkant] positioneert u de afbeelding op de pagina. Als u op  [OK] of [Enter] drukt wordt 
gecontroleerd of de ingevoerde gegevens bij elkaar passen. Ook de schaal, de relatieve resolutie en 
de grootte van de miniatuur worden dan bijgesteld. 
 
• De optie [Alleen aanduiding van de afmeting afdrukken] (Contour) 
 
Hiermee kunt u een leeg kader op de pagina afdrukken. U kunt zo, zonder een volledige afdruk te 
maken, grootte en positie van de afbeelding controleren.  

 Als u van deze instelmogelijkheid gebruik maakt, noteer dan de wijzigingen die u hebt 
aangebracht want de module verdwijnt bij het printen.  

Gebruik deze instelling met de optie [Passend maken op de pagina (Hele pagina gebruiken)] 
om te bepalen waar de printmarges van uw printer liggen. (m.a.w.hoe dicht bij de rand uw 
printer kan printen.) 
 
• De optie [Snijtekens afdrukken] 
 
Met deze optie kunt u op de vier hoeken van de afbeelding paskruizen afdrukken  om het 
uit(los)snijden van de foto makkelijker te maken.  
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De Instelling [Kopieën]  
 
Hier wordt het aantal te bewerken pagina’s aangegeven.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 De Afbeeldingenverkenner 

 

 

Gebruik 

De verkenner laat de afbeeldingen die zich in een bepaalde map bevinden als miniatuur zien. Zo kunt u 
snel de mappen op uw computer doorzoeken. U kunt een willekeurige map verkennen of een vóór 
gedefinieerde (Selections, Patterns, Masks). PhotoFiltre Studio gaat op verschillende manieren met de 
afbeeldingen om afhankelijk van de soort map die verkend wordt.  

Om de afbeeldingenverkenner te tonen kunt u:  
- het menu [Gereedschappen > Afbeelding-verkenner] gebruiken 
- Op de toetsen [Ctrl+E] drukken 

- Op het pictogram  in de gereedschapsbalk klikken 
 
De afbeeldingenverkenner wordt altijd weergegeven onder het werkgebied van PhotoFiltre Studio. U kunt 
de miniaturen op een of op meer rijen laten verschijnen ( rechtsklikken in de afb.verkenner) 
 

 
De map met patronen (motieven) verkennen. Weergave in twee rijen 
 
Om de afbeeldingenverkenner te verbergen kunt u:  
- het menu [Gereedschappen > Afbeelding-verkenner] gebruiken 
- Op de toetsen [Ctrl+E] drukken 

- Op het pictogram  in de gereedschapsbalk klikken 
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Druk op de toets [F5] om de afbeeldingenverkenner weer te geven en om het doorzoeken van 
de laatst bewerkte map automatisch te starten. 

Beschrijving van de knoppen 

 
 
1. Een map verkennen 
 
Als u op deze knop drukt opent PhotoFiltre Studio de Windows dialoogbox [Map Selecteren]. Selecteer 
een map en klik op [OK] om de inhoud te verkennen. 
 
2. De map met de huidige afbeelding verkennen. 
 
Als u op deze knop drukt verkent PhotoFiltre Studio het bestand van de  afbeelding die geopend is in de 
werkruimte van PhotoFiltre Studio, als die afbeelding tenminste onderdeel van een bestand is. Als er 
meer afbeeldingen in de werkruimte zijn geopend, wordt het bestand van de actieve afbeelding verkend.  
 
3. De openingsmap verkennen 
 
Als u op deze knop drukt verkent PhotoFiltre Studio de openingsmap . Deze map is bepaald op het blad 
[Mappen] in het commando[Voorkeuren] ( In het menu [Gereedschappen]) 
 
4. De map voor opslaan verkennen 
 
Als u op deze knop drukt verkent PhotoFiltre Studio de map voor opslaan. Deze map is bepaald op het 
blad [Mappen] in het commando[Voorkeuren] ( In het menu [Gereedschappen]). 
 
5. De map met selecties verkennen 
 
Als u op deze knop drukt, verkent PhotoFiltre Studio de map met selecties. Deze map komt overeen met 
de map [Selections] die deel uitmaakt van  het programmabestand van PhotoFiltre Studio . Als deze map 
daar niet in voorkomt kunt u deze optie niet gebruiken. 
 

Als u de [Ctrl]toets ingedrukt houdt bij de klik geeft PhotoFiltre Studio  de Windowsdialoogbox 
weer waarmee u een deelmap kunt selecteren voor verkenning. 
 
6. De map met  maskers verkennen 
 
Als u op deze knop drukt, verkent PhotoFiltre Studio de map met maskers die gebruikt worden door de 
module PhotoMasque. utilisé par le module. Deze map komt overeen met de map [Masks] die deel 
uitmaakt van  het programmabestand van PhotoFiltre Studio . Als deze map daar niet in voorkomt kunt u 
deze optie niet gebruiken..  
 

Als u de [Ctrl]toets ingedrukt houdt bij de klik geeft PhotoFiltre Studio  de Windowsdialoogbox 
weer waarmee u een deelmap kunt selecteren voor verkenning. 
 
7. De map met  patronen verkennen 
 
Als u op deze knop drukt, verkent PhotoFiltre Studio de map met patronen (motieven) die gebruikt 
worden  door vulfuncties en door sommige tekengereedschappen. Deze map komt overeen met de map 
[Motifs] die deel uitmaakt van  het programmabestand van PhotoFiltre Studio . Als deze map daar niet in 
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voorkomt kunt u deze optie niet gebruiken.  
 

Als u de [Ctrl]toets ingedrukt houdt bij de klik geeft PhotoFiltre Studio  de Windowsdialoogbox 
weer waarmee u een deelmap kunt selecteren voor verkenning. 
 
8.    Context menu  
 
Als u op deze knop klikt,opent PhotoFiltre Studio het contextmenu van de afbeeldingenverkenner. U kunt 
dit menu ook oproepen door rechts te klikken in het gebied waar de miniaturen zichtbaar zijn.  
 
 

 

Het contextmenu 

Het contextmenu is samengesteld uit menugroepen en heeft verscheiden commando’s en 
instelmogelijkheden. 

 
• Het  menu [Verkenner]  
 
In dit menu vindt u de verschillende acties weer die bij de knoppen 1 tot 7 horen 
 
Hier ziet u de samenhang :  
- Een map = Knop 1  
- Map huidige afbeelding= Knop 2 
- Map voor openen = Knop 3 
- Map voor opslaan= Knop 4 
- Map met selecties= Knop 5 
- Map met maskers= Knop 6 
- Map met patronen= Knop 7 
- Map met texturen (heeft geen aparte knop)  
 
• Het menu [Afbeelding] 
 
Dit menu is alleen beschikbaar als er een miniatuur is geselecteerd. De acties worden uitgevoerd op het 
afbeeldingsbestand dat overeenkomt met het  geselecteerde miniatuur. 
PhotoFiltre Studio maakt de volgende acties mogelijk : 
- Afbeelding hernoemen….. 
- Afbeelding verplaatsen….. 
- Afbeelding kopieren….. 
- Afbeelding verwijderen 
 

In het hoofdstuk Afbeeldingen beheer  vindt u meer bijzonderheden over deze acties  

 
• Het menu [Actie]  
 
Dit menu is alleen beschikbaar als er een miniatuur is geselecteerd. De mogelijke acties hangen af van 
de mapsoort die verkend wordt . 
 
Lijst van acties die uitgevoerd kunnen worden:  
 
Elke mapsoort 
 
Met het commando [Openen als nieuwe afbeelding] kunt u de afbeelding openen die hoort bij de 

http://www.photofiltre-studio.com/doc/gestimg.htm
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geselecteerde miniatuurafbeelding.  
 
Met [Openen als nieuwe laag] kunt u een laag maken die overeenkomt met de geselecteerde 
miniatuurafbeelding. Dit commando is alleen maar beschikbaar als er een afbeelding geopend is in de 
werkruimte van PhotoFiltre Studio en als deze afbeelding in de 16 miljoen kleurenmodus is( Alleen RGB).  
 
Het commando [Openen met standaard programma] start het programma waarmee het 
afbeeldingsbestand dat door de geselecteerde miniatuurafbeelding wordt weergegeven, is geassocieerd. 
Deze associatie is in  Windows bepaald.  
 
 
De map met selecties(sélections) 
 
Het commando [Deze selectievorm laden] laadt de vorm die door de geselecteerde miniatuurafbeelding 
wordt weergegeven, activeert het selectiegereedschap en toont de selectie.  
Dit commando is alleen maar beschikbaar als er een afbeelding geopend is in de werkruimte van 
PhotoFiltre Studio 
 
De map met maskers (masks) 
 
Het commando [PhotoMasque laden met dit masker] roept de module PhotoMasque op en laadt het 
masker dat door de geselecteerde miniatuurafbeelding wordt weergegeven. Dit commando is alleen 
maar beschikbaar als er een afbeelding in de werkruimte van PhotoFiltre Studio geopend is in de 16 
miljoen kleurenmodus (RGB of RGBA) 

 
 
De map met patronen (patterns) 
 
Het comando [Patroon selecteren] (als motief gebruiken) initialiseert het interne patroon van PhotoFiltre 
Studio met de afbeelding die wordt weergegeven door geselecteerde miniatuurafbeelding.Het patroon 
wordt gebruikt door de vulgereedschappen en door sommige tekengereedschappen. Dit commando is 
alleen maar beschikbaar als er een afbeelding in de werkruimte van PhotoFiltre Studio geopend is in de 
16 miljoen kleurenmodus (RGB of RGBA) 

 
De map met texturen  

Het commando [ Use as texture] (Als textuur gebruiken) roept de module Textuur op en laadt de textuur 
die door de geselecteerde miniatuurafbeelding wordt weergegeven. Dit commando is alleen maar 
beschikbaar als er een afbeelding in de werkruimte van PhotoFiltre Studio geopend is in de 16 miljoen 
kleurenmodus (RGB of RGBA) 
(Opm: Omdat de map met texturen geen aparte knop heeft, moet u die map selecteren via knop 1) 

• Het commando [Vernieuwen] 
 
Met dit commando herstart u de verkenner voor de map waarmee u bezig bent, om de miniaturen te 
verversen. 
 
• Het commando [Eigenschappen afbeelding] 
 
Dit commando is alleen maar beschikbaar als er een miniatuur is geselecteerd. Het opent een venster 
met informatie over het afbeeldingsbestand dat weergegeven wordt door de geselecteerde 
miniatuurafbeelding 
 
De volgende info wordt getoond :  
- Naam van het bestand  
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- Map waarin het bestand zich bevindt  
- Afmetingen in pixels  
- Bestandsgrootte in Bytes, Kilobytes of Megabytes  
- wijzigingsdatum en -tijd  
- Aantal afbeeldingen in de verkenner 
 

  Als de afbeelding EXIF, IPTC gegevens of commentaar bevat, wordt dat in bijbehorende 
tabbladen weergegeven  
 

• De optie[Sorteren]  
 
Als deze optie is aangevinkt sorteert PhotoFiltre Studio de miniaturen alfabetisch op naam van de 
afbeeldingsbestanden. Anders worden de miniaturen afgebeeld in de volgorde waarin 
afbeeldingsbestanden op de harde schijf van uw computer voorkomen. 
 
• De optie [Ook onderliggende mappen]  
 
Als deze optie is aangevinkt, houdt PhotoFiltre Studio rekening met de afbeeldingen die zijn opgeslagen 
in een submap van de map waaraan u werkt.  

  U kunt verschillende afbeeldingen met dezelfde naam hebben. Gebruik het commando 
[Eigenschappen van de afbeelding] om namen te wijzigen  

• Het commando [Aangepast filter] 
 
Met dit commando kunt u het formaat instellen van de bestanden die in de afbeeldingenverkenner 
getoond moeten worden.  
 
Voorbeeld van een filter om alleen maar afbeeldingsbestanden van het type BMP en JPG te tonen:  
.jpg;.jpeg;*.bmp  
 

 Bij het starten van PhotoFiltre Studio is er geen filter ingesteld zodat alle afbeeldingen die 
PhotoFiltre Studio herkent, getoond kunnen worden.  
 
• Het commando [Display thumbnails in multiline] (toon de miniaturen op verschillende regels) 
 
Als dit commando is aangevinkt kunnen de miniaturen op verschillende regels staan. Anders staan ze op 
één regel. Het commando wordt meteen uitgevoerd. 
 
• Het commando [Thumbnails verwijderen] 
 
Dit commando is alleen beschikbaar als er miniaturen getoond worden. Hiermee kunt u alle miniaturen 
verwijderen om geheugen vrij te maken. 

De lijst met miniaturen wordt altijd opnieuw ingesteld bij het starten van PhotoFiltre Studio.  

Werken met de afbeeldingenverkenner  

Als u een bestand om te verkennen hebt gekozen, worden de miniatuuren van links naar rechts zichtbaar 
in de afbeeldgebied van de verkenner. Tijdens het verkennen houdt een teller op de statusbalk het aantal 
afbeeldingen bij. De verkenner kan tot 1000 miniaturen in het geheugen houden. 
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 Verkennen op één regel. 
 
 

 
Als de bestanden metagegevens bevatten geeft PhotoFiltre Studio dat weer met symbolen links boven in 
de miniatuur om het type metagegevens aan te duiden: 
 l  exif metagegevens,  IPTC-gegevens  commentaar. 

Tijdens het verkennen van de map kunt u blijven werken met PhotoFiltre Studio, maar het programma 
wordt wel langzamer. 
   
  
 

Met de [Esc] toets kunt u de bewerking op elk moment onderbreken.   

De standaardactie (default) 

De standaardactie wordt uitgevoerd door op de miniatuur dubbel te klikken of door de [Enter] toets in te 
drukken als er een miniatuur is geselecteerd. 
Welke actie wordt uitgevoerd hangt af van de inhoud van de werkruimte van PhotoFiltre Studio en van de 
map die verkend wordt:  

• Een map met afbeeldingen  
 
PhotoFiltre Studio opent de afbeelding die door de geselecteerde miniatuurafbeelding wordt 
weergegeven.  
 
• De map met selecties 
 
Als er geen afbeelding in de werkruimte is, opent PhotoFiltre Studio de afbeelding die door de 
miniatuurafbeelding wordt weergegeven. 

Als er minstens één afbeelding is geopend (in de werkruimte) laadt PhotoFiltre Studio de vorm die door 
de geselecteerde miniatuurafbeelding wordt weergegeven. Bovendien wordt het selectiegereedschap 
geactiveerd en de selectie getoond.  
 
• De map met maskers 
.  
Als er geen afbeelding in de werkruimte is geopend, of als die afbeelding niet in de 16 miljoen 
kleurenmodus is (RGB of RGBA) opent PhotoFiltre Studio de afbeelding die door de geselecteerde 
miniatuurafbeelding wordt weergegeven.  
In het tegenovergestelde geval roept PhotoFiltre Studio de PhotoMasque module op en laadt het masker 
dat overeenkomt met de geselecteerde miniatuurafbeelding 
 
• De map met patronen (Patterns) 
 
Als er geen afbeelding in de werkruimte is geopend, of als die afbeelding niet in de 16 miljoen 
kleurenmodus is (RGB of RGBA) opent PhotoFiltre Studio de afbeelding die door de geselecteerde 
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miniatuurafbeelding wordt weergegeven. 
In het tegenovergestelde geval, initialiseert PhotoFiltre Studio het interne patroon met de afbeelding die 
wordt weergegeven door geselecteerde miniatuurafbeelding. Het patroon wordt gebruikt door de 
vulgereedschappen en door sommige tekengereedschappen.  
 

 
• De map met texturen  
 
Als er geen afbeelding in de werkruimte is geopend, of als die afbeelding niet in de 16 miljoen 
kleurenmodus is (RGB of RGBA), opent PhotoFiltre Studio de afbeelding die door de geselecteerde 
miniatuurafbeelding wordt weergegeven. 
In het tegenovergestelde geval roept PhotoFiltre Studio de Textuurmodule op en laadt de textuur die 
door de geselecteerde miniatuurafbeelding wordt weergegeven. 
 

Slepen / loslaten (drag & drop) 

Als u een miniatuur naar de werkruimte sleept(drag) hangt de actie die wordt uitgevoerd door PhotoFiltre 
Studio bij het loslaten van de muisknop (drop), af van  de positie van de muiscursor en van de map die 
verkend wordt : 
 
• Een map met afbeeldingen 
 
Als er geen afbeelding in de werkruimte is geopend, of als die afbeelding niet in de 16 miljoen 
kleurenmodus is (alleen RGB), of als de muiscursor zich buiten de actieve geopende afbeelding bevindt, 
opent PhotoFiltre Studio de afbeelding die overeenkomt met de geselecteerde miniatuurafbeelding 
 
Als de muiscursor zich in de geopende actieve afbeelding bevindt en als die afbeelding in de 16 miljoen 
kleurenmodus is( alleen RGB), opent PhotoFiltre Studio de afbeelding die weergegeven wordt door de 
geselecteerde miniatuurafbeelding, als nieuwe laag. 
 
• De map met selecties 
 
Als er geen afbeelding in de werkruimte is geopend, of als de muiscursor zich buiten de actieve 
geopende afbeelding bevindt, opent PhotoFiltre Studio de afbeelding die weergegeven wordt door de 
geselecteerde miniatuurafbeelding. 
 
Als de muiscursor zich in de geopende actieve afbeelding bevindt, laadt PhotoFiltre Studio de vorm die 
weergegeven wordt door de geselecteerde miniatuurafbeelding. Bovendien wordt het 
selectiegereedschap geactiveerd en de selectie getoond.  
 
• De map met maskers 
 
Als er geen afbeelding in de werkruimte is geopend, of als die afbeelding niet in de 16 miljoen 
kleurenmodus is (RGB of RGBA), of als de muiscursor zich buiten de actieve geopende afbeelding 
bevindt, opent PhotoFiltre Studio de afbeelding die weergegeven wordt door de geselecteerde 
miniatuurafbeelding. 
 
Als de muiscursor zich in de geopende actieve afbeelding bevindt en als die afbeelding in de 16 miljoen 
kleurenmodus is(RGB of RGBA), opent PhotoFiltre Studio de PhotoMasque module en laadt het masker 
dat weergegeven wordt door de geselecteerde miniatuur afbeelding 
 
• De map met patronen (Patterns) 
 
Als er geen afbeelding in de werkruimte is geopend, of als de afbeelding niet in de 16 miljoen 
kleurenmodus is (RGB of RGBA), of als de muiscursor zich buiten de actieve geopende afbeelding 
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bevindt, opent PhotoFiltre Studio de afbeelding die weergegeven wordt door de geselecteerde 
miniatuurafbeelding. 
 
Als de muiscursor zich in de geopende actieve afbeelding bevindt en als die afbeelding in de 16 miljoen 
kleurenmodus is(RGB of RGBA), initialiseert PhotoFiltre Studio het interne patroon met de afbeelding die 
wordt weergegeven door geselecteerde miniatuurafbeelding. Het patroon wordt gebruikt door de 
vulgereedschappen en door sommige tekengereedschappen. 
 
• De map met texturen 
 
Als er geen afbeelding in de werkruimte is geopend, of als de afbeelding niet in de 16 miljoen 
kleurenmodus is (RGB of RGBA), of als de muiscursor zich buiten de actieve geopende afbeelding 
bevindt, opent PhotoFiltre Studio de afbeelding die weergegeven wordt door de geselecteerde 
miniatuurafbeelding. 
 
Als de muiscursor zich in de geopende actieve afbeelding bevindt en als die afbeelding in de 16 miljoen 
kleurenmodus is(RGB of RGBA),opent PhotoFiltre Studio de Textuurmodule en laadt de textuur die 
weergegeven wordt door de geselecteerde miniatuurafbeelding 
 

 

 

 

24 De PhotoMasque module  
___________________ 

 

Kennismaking 

Met PhotoMasque kunt u randeffecten en geavanceerde transparanties realiseren op uw 
afbeeldingen met behulp van voorgedefinieerde maskers. U kunt er ook zelf maskers mee maken.  
Om de module PhotoMasque te starten kunt u:  
- het menu [Filter > PhotoMasque] gebruiken 

- op het pictogram klikken op de gereedschapsbalk 

 
 
De module PhotoMasque 
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Maskers zijn afbeeldingen in grijs. Het wit is transparant en het grijs stelt de dekking voor. Hoe 
donkerder het grijs, hoe ondoorzichtiger de toegepaste kleur. PhotoMasque wordt geleverd met 
verscheiden basismaskers. Laat u erdoor inspireren uw eigen maskers te maken.  

Een masker kiezen  

De knop waarmee u het bestand van maskers opent heeft de vorm van een kleine map. Nadat u 
een masker hebt geselecteerd ziet u een voorbeeld in het bijbehorende venster. Dit masker wordt 
bewaard voor het volgende gebruik van PhotoMasque.  
Het verdient aanbeveling in dit stadium het masker te oriënteren naar de afbeelding, met de 
rotatieknop die zich onder het voorbeeldvenster bevindt. Vervormingen zullen dan minder erg zijn en 
het resultaat is optimaal.  

    
Links het masker Aérographe. Rechts het resultaat op een afbeelding.  

Instellingen en opties  

• [Kleur]  
 
Deze instelling bepaalt de kleur die toegepast wordt als [Modus>Kleur] is geselecteerd. Klik in de 
gekleurde rechthoek of op de pijlknop ernaast om een kleur te kiezen.  
 
• [Dekking]  
 
Hiermee kunt u de dekkingsgraad van het masker veranderen voor semi transparante effecten. 
Deze instelling is niet beschikbaar bij [Modus>Transparantie]  
 
• [Modus] 
 
Een masker kan in PhotoFiltre Studio verschillende resultaten geven afhankelijk van de 
geselecteerde modus.  
 
[Kleur] 
 
Het masker krijgt de geselecteerde kleur en dekking.  
 
[Grijstinten]  
 
Het masker bestaat uit grijstinten  
 
[Gaussiaanse vervaging]  
 
Het masker vertoont het effect van een gaussiaanse vervaging.  
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[Patroon]  
 
Het masker vertoont een patroon. De instelling [Vulpatroon] is dan beschikbaar.  
 
[Transparantie]  
 
Het masker wordt transparant.  
 

In een laag kunt u in deze modus de Alpha laag wijzigen en randeffecten naar eigen 
smaak maken. 

 
Links, de modus[Kleur] 
Midden, een combinatie van twee maskers in de modus [Kleur].  
Rechts, [Transparantie].  
 

 
• De optie [Vervagen] 
 
Met deze optie vervaagt u het masker voordat u het toepast.  
 
• De optie [Duotoon]  
 
Deze optie laat de grijswaarden weg. Ze verschuiven naar zwart of wit. Verloopeffecten worden dus 
onderdrukt. 
  
• De optie [Masker uitrekken] 
 
Als deze optie is geactiveerd wordt het formaat van het masker aangepast aan het formaat van de 
afbeelding.  
 
• De optie [Getegeld masker] 
 
Als deze optie is geactiveerd wordt het formaat van het masker niet gewijzigd. Het masker wordt 
dan gebruikt in een patroon dat de hele afbeelding bedekt.  
 
• [Vulpatroon]  
 
Hiermee kiest u een vulpatroon voor het masker. Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus 
[Patroon].  

Het resultaat opslaan  
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Alleen de formaten GIF en PNG bewaren de transparantie. Als u uw afbeeldingen voor het Web 
gebruikt, moet u deze formaten kiezen om onaangename verrassingen te vermijden. In het GIF 
formaat wordt het aantal kleuren door diffusie teruggebracht tot 256. 

Uw eigen maskers maken  

Uw maskers moeten het grijswaardenniveau van 256 kleuren hebben U kunt het best een formaat 

gebruiken dat de geïndexeerde kleurenmodus ondersteunt (GIF, PNG, BMP, TIFF). Zonder 

informatieverlies, om de originele kwaliteit van het masker te bewaren, vooral als het masker 

verlooptinten bevat. 

Het JPEG formaat kan echter ook gebruikt worden met een compressie die verliezen beperkt 

 

 

 Pas in de modus [Kleur] enkele keren achter elkaar hetzelfde masker toe met een 

verschillende kleur ( hemelsblauw, daarna wit met het masker Aquarelle bijvoorbeeld).  

 De combinatie van maskers levert soms een interessant resultaat op. Probeer het masker 

Dilution en daarna het masker Aquarelle met een witte kleur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 De Textuurmodule 

 

 

Kennismaking 

Met de Textuurmodule kunt u effecten realiseren met behulp van texturen en aangepaste reliefs 
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De module wordt gestart met het menu [Filter > Textuur > Overig].  
 
De Textuurmodule 
 
Textuurbestanden zijn afbeeldingen in grijswaarden. Het middengrijs is de neutrale kleur, de lichte 
grijzen zijn de hoogsels (lichten) en de donkere grijzen de diepsels (schaduwen) . Op deze manier kun 
je stofuitdrukking en relief simuleren. De textuurmodule wordt geleverd met verscheiden 
basisstructuren, probeer er inspiratie mee op te doen om  zelf structuren te maken. 

Textuurkeuze 

Met  de openingsknop, voorgesteld door een miniatuur van een map, kunt ueen structuur kiezen. De 
meest voorkomende formaten zijn bekend (JPG, GIF, PNG, BMP, ...)Van de gekozen textuur krijgt u 
een voorbeeld te zien in het voorbeeld venster. Bij de volgende start van de module verschijnt dat 
voorbeeldvenster weer, 
 
Nu kunt u ook  de structuur draaien (van staand naar liggend) of in negatief laten verschijnen. Daarvoor 
gebruikt u de twee knoppen onder het voorbeeldvenster. 
 

       
Links de structuur. Rechts het resultaat in een afbeelding 

 

 Instellingen en opties  

•  [Dekking (Opaciteit)] 
 
Hiermee kunt u e dekking wijzigen om daarmee de reliefeffecten te verzachten 
 
•  [Schaal]  
 
Hiermee kunt u de textuur in de afbeelding uitrekken of doen krimpen. De reliefeffecten worden zo 
groter of kleiner. 
 
•  [Relief]  
 
Hiermee kunt u de effecten van het relief accentueren 
 

 Met sommige texturen kunt u een stofuitdrukking simuleren.   

Aangepaste texturen maken  
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Uw textuurbestanden moeten in grijswaarden van 256 kleuren zijn. Het beste is een formaat dat de 
modus geïndexeerde kleuren zonder informatieverlies ondersteunt (GIF, PNG, BMP, TIFF).Het bestand 
houdt dan zijn originele kwaliteit, vooral belangrijk als er (kleur)verlopen in zitten.Het JPEG-formaat kan 
ook wel worden gebruikt, maar dan moet de compressie zo ingesteld worden dat de verliezen beperkt 
blijven.    
 

 Haal de begrippen ‘Patroon’ en ‘Textuur’ niet door elkaar: Met een Patroon kunt u een deel 
van een afbeelding vullen, met een Textuur kunt u relief simuleren 
 

Op het Web kunt u een grote hoeveelheid Texturen vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 De module PhotoPNG 

 

 

Kennismaking 

Met de module PhotoPNG kunt u met afbeeldingen in kleur effecten bereiken die lijken op inlegwerk. 
U kunt elegante omlijstingen of copyrightplaatjes maken en allerlei andere decoratieve effecten 
bereiken. 
De module PhotoPNG wordt gestart met het menu [Filter > PhotoPNG].  
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De module PhotoPNG 
 
De bestanden van de module PhotoPNG  zijn afbeeldingen in kleur met het formaat PNG 32 bits. Dit 
formaat ondersteunt Alfalaag transparantie. De module PhotoPNG wordt geleverd met verschillende 
basisafbeeldingen. Laat u er door inspireren om uw eigen afbeeldingen te maken. 

Een afbeelding kiezen 

Dat doet u met de openingsknop die weergeven wordt door een miniatuur bestandsmap. Na de 
selectie van het PNG-plaatje verschijnt er een afbeelding in het voorbeeldvenster.Bij een volgend 
gebruik van de module PhotoPNG verschijnt die afbeelding weer. Nu kunt u ook voor staand of 
liggend formaat kiezen,met de knop onder het voorbeeldvenster  
 

   
Links de afbeelding die ingebed ( geincrusteerd) moet worden. 
Rechts het resultaat na de bewerking 

Instellingen en opties 

• [Modus] 
 
De wijze waarop de PNG-afbeeling zalworden aangebracht op de drager ( de ondergrond).  
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Er zijn drie modi beschikbaar:  
 
Kader  
 
Hierbij wordt de gekozen PNG-afbeelding automatisch op het hele oppervlak van de drager 
ingelegd.  
 
Patroon  
 
De PNG-afbeelding wordt gebruikt als motief [Patroon] om het hele oppervlak van de drager te 
vullen  
 
 Positie  
 
Hiermee kiest u de plaats waar de PNG-afbeelding zal worden aangebracht op de drager.  
 
• [Dekvermogen] ( Doorzichtigheid) 
 
Met deze instellingkunt u de doorzichtigheidvan de PNG-afbeelding wijzigen om eventueel de 
effecten wat af te zwakken.    
 
• [Schaal]  
 
Hiermee kunt u ( alleen in de modus [Positie])de PNG-afbeelding die moet worden ingelegd, groter 
of kleiner maken.  
• [Positie]  
 
Hier kunt u één van de negen plaatsen kiezen waar de afbeelding zal worden ingelegd (zichtbaar 
zal worden). Alleen in de modus [Positie]beschikbaar. 

Uw eigen afbeeldingen maken 

De afbeeldingen moet in kleur zijn met een Alfalaag. U moet ze dus opslaan in het formaat PNG 
32bits ( RGBA modus).  

U kunt veel PNG-afbeeldingen van het type Clipart vinden op het web.  

27 De module Vectortracé 

Kennismaking 

Een Vectortracé bestaat uit een serie punten die een (omtrek)lijn bepalen . 
De verschillende mogelijkheden van een vectortracé in PhotoFiltre Studio zijn: 
- traceren van een lijn tussen een gemaakt punt en het voorgaande punt   
- de lijnen kunnen gebogen worden door gebruik te maken van Bezier-krommen  
(in 1962 beschreven door de franse ingenieur Pierre Bézier) 
 - de punten kunnen worden verplaatst 
- de contourlijn kan worden opgeslagen voor toekomstig gebruik 
- de tracélijnen kunnen worden veranderd in een selectie of in een al of niet gevulde vorm                
 
voor het maken van een Vectortracé moet U:  
- een nieuwe afbeelding maken of een bestande afbeelding openen (of op een laag werken)  
- gebruikmaken van het menu [Gereedschappen > Vectorial path(vectortracé) > Nieuw]  
 voor een nieuw tracé  
- gebruikmaken van het  menu [Gereedschappen > Vectorial path > Convert  selection to 
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path(selectie in tracé omzetten)]  om een tracé vanuit een bestaande vectorselectie te maken  
- gebruikmaken van het menu [Gereedschappen > Vectorial path > Openen] om een bestaand 
tracé te kiezen 

 Als u in het Vectortracé werkt, kunt u geen andere onderdelen van PhotoFiltre Studio 
gebruiken.   Om weer over het volledige programma te kunnen beschikken, moet u eerst het 
Vectortracé sluiten. (Close in het contextmenu) 

Zodra u het Vector path (Vectortracé)hebt gestart, kunt u  het eerste punt op de gewenste plaats 
maken en daarna de volgende punten..  
 

 
Voorbeeld van een Vectortracé  

 

 

 

 Het contextmenu 

Als u rechtsklikt in de afbeelding komt u in een contextmenu  

Alleen in dit contextmenu  hebt  u beschikking over de functies van het Vectortracé  

 Afhankelijk van het stadium waarin u werkt in het Vectortracé, kunnen sommige functies in het 
contextmenu niet toegankelijk zijn (ze zijn ‘uitgegrijsd’). 

 
• Woordenlijst  
 
Punt of knoop  
 
Plaats die het einde of het beging bepaald van een tracélijn  
 
Controlepunt of handvat  
 
Met dit punt maakt u een kromme van Bezier  
 
Richtlijn  
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Deze lijn verbindt een knoop (punt) met een handvat(controlepunt)  

 

 

Het contextmenu (in het Nederengels) 

 

 
 
1. Werken met (knoop)punten op het Vectortracé  
 
[Add] (Toevoegen) 
 
Hiermee voegt u een nieuw punt toe door op de gewenste plaats te klikken . Er wordt automatisch 
een lijn getrokken die het nieuwe punt met een eerder gemaakt punt verbindt . U kunt ook een punt 
toevoegen door op, of dichtbij een lijn te klikken (niet meer dan 7 pixels bij de lijn vandaan). 
U kunt geen punt maken binnen een afstand van 12 pixels van het vorige punt.    
 
 [Wissen]  
 
Hiermee verwijdert u een punt door erop te klikken. De lijn wordt opnieuw getekend tussen het 
voorgaande en het volgende punt. 

 
 [Bewerken]  
 
Hiermee verandert u de positie van een punt door er links op te klikken en de cursor met 
ingedrukte muistoets te verplaatsen . Als [Mode Bézier]  is aangevinkt kunt u de lijnen aan 
weerszijden van het punt buigen door de controlepunten (handvatten) te bewegen. 
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 [Opnieuw]  
 
Hiermee annuleert u de kromming van de lijnen aan beide kanten van een punt. Als u op dat punt 
klikt worden de krommen weer rechtelijnen. Deze functie is actief als [Mode Bézier] is aangevinkt.  
 
 [Move all points] ( Alle punten verplaatsen) 
 
Hiermee verplaatst u het hele tracé : Houdt de linker muistoets ingedrukt en beweeg de cursor 
over de afbeelding.  
 
2. Speciale controles om het Vectortracé te wijzigen    
 
 [Close path] (Tracé sluiten) 
 
Als deze optie niet is aangevinkt worden het laatste punt en het beginpunt niet verbonden . Achter 
het laatst geplaatste punt kan weer een punt volgen.   
 
Als deze optie wel is aangevinkt, wordt het tracé gesloten door een rechte lijn tussen het laatste 
punt en het beginpunt.    
 
[Bézier mode]  
 
Met deze optie kunt u lijnen buigen door de functies [Wijzigen] en [Antialias all points ( Alle punten 
gladmaken) ] te gebruiken.  
 

Met een dubbelklik kunt u overschakelen van gebogen lijnen naar rechte lijnen. 
 
 [Symetric control points] (Symetrische handvatten)  
 
Als deze optie is aangevinkt werken de handvatten waarmee de uitslag van de bogen wordt 
berekend,  gelijktijdig.  
 
Als deze optie niet is aangevinkt, is elk controlepunt onafhankelijk en kan elke lijn afzonderlijk 
gebogen worden. Deze optie is actief als [Bézier mode] is aangevinkt. 

  
[Raster tonen]  
 
Deze optie toont een raster waarmee u gemakkelijker de punten van het tracé kunt plaatsen. Het 
raster moet echter worden ingesteld vóór u [Vectortracé] gaat gebruiken.  
 
In het hoofdstuk PhotoFiltre Studio aanpassen  vindt u in het blad [Gereedschappalet en Rooster] 
gedetailleerde opties 

 
 [Magnetisch raster] 
 
Als deze optie is aangevinkt worden de gemaakte of verplaatste tracépunten altijd geplaatst in de 
linker bovenhoek van de rastercel waarin zich de cursor bevindt.  
 
3. Bewerkingen toepassen op alle punten samen  
 
[ Reset all points (Alle punten opnieuw instellen) ]  
 
Als [Bézier mode] is aangevinkt ,worden door deze functie de gebogen lijnen weer rechtgemaakt.  
 
[Antialias all points ( Alle punten gladmaken)]  



 

143 

 

 
Als deze functie wordt uitgevoerd berekent PhotoFiltre Studio de standaard wijdte van de bogen 
voor elke lijn in het tracé. [Bézier mode] moet aangevinkt zijn. 
  
[Vervormen]  
 
Als u dit menuonderdeel aanklikt krijgt u toegang tot: 
 - Verticaal spiegelen  
- Horizontaal spiegelen  
- 90° roteren  
- 270° roteren  
- 180° roteren  
- Vrij aanpassen  
 
Zie het hoofdstuk Lagen vervormen  voor details over deze opties.  
 
4.  Het Vectortracé omvormen voor gebruik in PhotoFiltre Studio 
 
[Omkaderen en vullen]  
 
Deze functie toont het instelvenster [Omkaderen en vullen]  voor het tekenen van een kader 
(contour) en het vullen daarvan.  
Zie het hoofdstuk Werken met selecties  voor details over de functie Omkaderen en vullen.   
 
[Convert path to selection ( Het vectortracé veranderen in een selectie)]  
 
Door deze functie wordt de tracéomtrek veranderd in een vectoriele selectie( zwart gestippeld) als 
[Bézier mode] niet is aangevinkt. De tracéomtrek verandert in een selectie van het type 
Toverstokje (groen gestippeld)als [Bézier mode] wel is aangevinkt 
 
Als u deze functie uitvoert verlaat u de functie [Vectorial Path (Vectortracé)] en hebt u weer de 
beschikking over alle mogelijkheden van PhotoFiltre Studio. 
 
5. Beheer van de map Vectorial Path (Vectortracé)  
 
 [Nieuw]  
 
Hiermee kunt u in PhotoFiltre Studio aan een nieuw Vectortracé beginnen. 
 
 [Openen]  
 
Hiermee laadt u een, eerder in een bestand opgeslagen, vectortracé .  PhotoFiltre Studio  opent 
het keuzevenster(dialoogbox) ( standaard staat dat in de map [Path]) en toont de bestanden in het 
PFV formaat.Klik op het gewenste vectortracé (kijk naar het voorbeeld) en klik op openen om het 
venster te sluiten en het tracé te laden 
 
 [Opslaan als]  
 
Met deze functie kunt u een vectortracé opslaan voor later gebruik. PhotoFiltre Studio  opent het 
keuzevenster(dialoogbox) ( standaard staat dat in de map [Path]).Voer een nieuwe bestandsnaam 
in en klik op opslaan.  
 
Vectortracé’s worden opgeslagen in het formaat  PFV (PhotoFiltre Vectorial). 
 
6. Het Vectotracé sluiten  
 
 [Close (Sluiten)]  
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Hiermee verlaat u de functie [Vectorial path (vectortracé)]. 

Deze functie moet u gebruiken om weer de  beschikking te krijgen over alle mogelijkheden van 
PhotoFiltre Studio. 
 

 Als er veranderingen zijn aangebracht in het vectortracé tussen openen en sluiten vraagt 
het programma bij het sluiten of het vectortracé moet worden opgeslagen om verlies van 
het werk te voorkomen.  

De praktijk 

• (knoop)punten maken 

 

Optie [Add (Toevoegen)] aangevinkt 
Optie [Close Path(Tracé sluiten)] niet 
aangevinkt 
(zie figuur hiernaast)  
 
De punten 1, 2, 3, 4 et 5 zijn de een na de 
ander gemaakt door een muisklik.Er is een 
minimum afstand van 12 pixels met het 
voorgaande punt vereist, anders verschijn het 
punt niet.   
Optie [Close Path(Tracé sluiten)] aangevinkt 
(zie figuur hiernaast)  
Er wordt een rechte lijn getekend tussen de 
punten 1 en 5. 
 

• Een punt wissen 

 

[Wissen] aangevinkt 
(zie figuur hiernaast) 
 
Een muisklik op punt 3  wist het punt 
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Resultaat  
(zie figuur hiernaast)  
 
Punt 3 is verdwenen en tussen punt 2 en 4 is 
een nieuwe lijn getekend.  

• Een punt invoegen 

 

Optie[Add(Toevoegen)] aangevinkt 
(zie figuur hiernaast) 
 
Maak een muisklik op de gewenste plaats op 
de lijn Er mag niet meer dan 7 pixels ruimte 
zijn tussen de cursor en de lijn. Anders wordt 
het punt na 5 geplaatst.   

 

Resultaat  
(zie figuur hiernaast)  
 
Punt 3a is gemaakt.Het gaat in ieder geval niet 
om het laatste punt voor het tracé. Als u een 
nieuw punt wilt maken op meer dan 7 pixels 
afstand van de lijn wordt dat na punt 5 
gemaakt.  

• Een punt verplaatsen 

 

Optie [Wijzigen] aangevinkt  
(zie figuur hiernaast)  
 
Houd de linker muistoets ingedrukt op punt 3a 
en verplaats de cursor. Het punt gaat nu naar 
een nieuwe plaats ( in dit geval naar beneden 
in de richting van de blauwe pijl). 
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Resultaat  
(zie figuur hiernaast)  
 
Als u de muistoets loslaat bevindt punt 3a zich 
op de gewenste plaats.  

• Een Bézier kromme maken op een punt   

 

Optie [Bézier Mode] aangevinkt 
Optie [Wijzigen] aangevinkt 
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Optie [Symetric control points( symetrische handvatten)] aangevinkt 
(zie figuur hiernaast) 
 
Kies met een muisklik het punt 3a  om de lijnen (3a, 2) en (3a, 4) te buigen.   
Als de lijnen (3a, 2) en (3a, 4) recht zijn, zijn de handvatten  A en B zichtbaar op  de lijnen. De 
stuurlijnen (3a, A) en (3a, B) hebben een lengte van ongeveer een derde van de rechte lijnen.   

Als de lijnen (3a, 2) en (3a, 4) zijn gebogen, vormen de stuurlijnen (3a, A) en (3a, B) raaklijnen aan 
de bogen.       
 
 De wijdte van de kromming (de mate van krom worden van de lijn) hangt af van:  
- het verplaatsen van de handvatten A of B  
- de het uitrekken van de stuurlijnen (3a, A) of (3a, B)  
- de positie van punt 3a ten opzichte van 2 en 4.  
 
Het buigen van de lijnen (3a, 2) en (3a, 4) gaat gelijktijdig en symetrisch als u de muistoets 
ingedrukt houdt op het handvat A of B terwijl u de cursor verplaatst.      
 
Optie [Symetric control points (symetrische handvatten)] niet aangevinkt  
(zie figuren hierboven)  
 De kromming zal dan op elke lijn onafhankelijk zijn van de andere, door het verplaatsen van zijn 
eigen handvat.  
 
Het handvat A en de stuurlijn (3a, A) zullen de lijn (3a, 2) vervormen 
Het handvat B en de stuurlijn (3a, B) zullen de lijn (3a, 4) vervormen 
 
Optie [Opnieuw] aangevinkt 
(zie figuren hierboven) 
Een muisklik op punt 3a zal dan de lijnen(3a, 2) en (3a, 4) recht maken. 
 

  
 
• Alle punten van het Vectotracé buigen  

 

Optie [Bézier Mode] cochée  
 
[Antialias all points]  
(zie figuur hiernaast)  
 
Als u deze functie uitvoert wordt het hele 
Vectortracé gebogen De kromming wordt 
automatisch berekend door PhotoFiltre Studio.  
 
[Alle punten opnieuw]  
(zie figuur hiernaast) 
Als u deze functie uitvoert wordt het hele 
Vectortracé opnieuw getekend in rechte lijnen.  

• Het hele Vectortracé verplaatsen 



 

148 

 

 

[Move all points(Alle punten verplaatsen)] 
aangevinkt 
(zie figuur hiernaast) 
 
Houd de muistoets ingedrukt op de afbeelding 
en verplaats het Vectotracé met de cursor.  

Zie het hoofdstuk Sneltoetsen voor details over de sneltoetsen die voor het [Vectortracé] worden 
gebruikt.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.photofiltre-studio.com/doc/raccourcis.htm
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28 Bewerkingen automatiseren (Stapelverwerking) 
___________________ 

 

 
Gebruik  

Met de automatiseringsmodule kunt u een serie bewerkingen van een groep afbeeldings-
bestanden automatisch laten verlopen. De module heeft zeven tabbladen. Op elk tabblad kunt u 
een uit te voeren handeling instellen. Sommige zijn facultatief. Bij het starten van de module 
worden de opties geladen met gegevens die geregistreerd zijn in het oorspronkelijke bestand van 
PhotoFiltre Studio.  
 
Om de automatiseringsmodule te starten kunt u:  
- het menu [Gereedschappen > Automatiseer/Batch] gebruiken 

- op het pictogram in de gereedschapsbalk klikken 

Tabblad [Bestand] 

Hier kiest u de bronmap en de uitvoermap. U kunt ook de naam en het formaat van de bestanden 
wijzigen.  

 
Instelmogelijkheden van het Tabblad [Bestand]  
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• Instelling [Bronmap]  
 
Met deze instelling zoekt u de map met bestanden die bewerkt moeten worden. Als u op de knop 
rechts drukt wordt de Windows dialoogbox geopend waarin u een map kunt zoeken.  
 
• Instelling [Bronformaat] 
Met deze instelling kiest u een afbeeldingformaat. U moet daarvoor het uitrolmenu gebruiken. U 
kunt verschillende afbeeldingformaten combineren. Daarvoor maakt u een persoonlijk filter door 
op de knop naast het rolmenu te drukken. Neem alleen formaten die in het rolmenu voorkomen 
anders worden ze niet verwerkt. Als u na gebruik van het persoonlijke filter weer terug wilt naar de 
volledige formaatlijst drukt u op het pictogram rechts, verwijder alle formaten en kies [OK] 
 
syntaxvoorbeeld : *, jpg; *.bmp; *.gif  
 

 Bij afbeeldingen in het PFI formaat moeten de zichtbare lagen eerst worden samen 
gevoegd voor het bestand bewerkt kan worden.  
 

Tijdens het openen van de afbeelding is de transparantie gedeactiveerd. 
  
• De optie [Aangepaste selectie]  
Met deze optie kunt u handmatig de afbeeldingen kiezen die moeten worden bewerkt. Als het 
vakje is aangevinkt is links de lijst met afbeeldingen toegankelijk. U moet minstens één bestand 
kiezen. Selecteren gaat volgens de Windows standaard. Als u naar een ander tabblad gaat terwijl 
er nog geen bestand is geselecteerd, geeft PhotoFiltre Studio een foutmelding. U blijft dan op het 
tabblad [Bestand]. Als het vakje niet is aangevinkt zijn alle bestanden in de bronmap geselecteerd.  
 
• De instelling [Uitvoermap]  
Hier kiest u de uitvoermap waarin u de gewijzigde bestanden kunt opslaan. Als u op de knop 
rechts drukt kunt u in de Windows dialoogbox een map zoeken (selecteren). Als u naar een ander 
tabblad gaat, kan PhotoFiltre Studio met een melding komen:  
1. Een fout, als de uitvoermap niet is vermeld. U blijft dan op het tabblad [Bestand].  
2. Een waarschuwing, als de uitvoermap en de bronmap identiek zijn. U gaat wel naar het ander 
tabblad, maar als u verder gaat, loopt u het risico een bestaand bestand te vernietigen. 

 • De instelling [Export (Uitvoer) formaat]  
Met deze instelling kiest u een formaat waarmee de afbeeldingen worden opgeslagen in de 
uitvoermap. U gebruikt het rolmenu om een formaat te kiezen. Afhankelijk van het gevraagde 
formaat kunnen twee instelmogelijkheden zichtbaar worden onder het rolmenu:  
1. JPEG formaat : een schaalaanduiding waarop u de compressie van de afbeelding instelt. 
Attentie : Elke compressie geeft bij dit formaat kwaliteitsverlies. 
 2. Bitmap, GIF, Targa, PNG en TIFF formaat: Met [Aantal kleuren] stelt u een maximaal aantal 
kleuren in bij het opslaan van de afbeelding.  
 
1                                                                  2 

 

Uitvoer opties 
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Samenvattend overzicht van de standaardinstellingen bij het opslaan (bewaren)  

 Uitvoer formaat  Standaardinstellingen 

PNG Filter : Geen 

JPEG 
Standaard formaat  
EXIF/IPTC (*) gegevens blijven bewaard 

GIF Geoptimaliseerd Palette  

TIFF 
RLE compressie voor monochrome afbeeldingen (1 bit)  
LZE compressie voor andere afbeeldingen 

Targa Compressie (RLE) 

 
(*) Verbonden met voorkeursinstellingen voor  het bewaren ( opslag) 

 U kunt sommige instellingen, zoals opnamedatum en EXIF gegevens,  aanpassen met 
het commando [Gereedschappen>Voorkeuren>Bewaren]. 
 
Zie ook het hoofdstuk  PhotoFiltre Studio aanpassen. 
 
• De optie [Reeks] 
 
Met deze optie kunt u de uitvoerbestanden hernoemen. De bestanden krijgen dezelfde naam met 
als automatisch achtervoegsel een getal dat bij het volgende bestand steeds met een toeneemt  
(het achtervoegsel begint met 001). Als het vakje is aangevinkt kunt u in het vak daar onder de 
naam voor de bestanden invullen Het voorbeeld wordt meteen zichtbaar. U kunt het vak voor de 
naam ook leeg laten. De bestanden krijgen dan alleen het achtervoegsel (= een getal) als naam. 
Als het vakje niet is aangevinkt houden de uitvoerbestanden de naam van de bronbestanden.  

 In beide gevallen bestaat de mogelijkheid dat een bestand met de zelfde naam en 
formaat in de uitvoermap vernietigd wordt, zelfs als de uitvoermap verschilt van de 
bronmap. Zonder waarschuwing! 

Tabblad [Afbeelding] 

Hier kunt u instellingen voor fysieke eigenschappen (uiterlijk) toepassen op de uitvoerafbeelding. 
Alle opties zijn facultatief ( = u hoeft ze niet te gebruiken) Als u  een optie wilt gebruiken moet u die 
aanvinken. 
 

http://www.photofiltre-studio.com/doc/pref.htm
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Instelmogelijkheden van het Tabblad [Afbeelding] 
 
• Optie[ Afmetingen afbeelding] 
Met deze optie kunt u de grootte van de uitvoerafbeelding wijzigen. Als het vakje niet is aangevinkt 
houden de uitvoerbestanden de grootte van de bronbestanden.  
Als het vakje wel is aangevinkt kunt u de instelmogelijkheden en de opties hier onder gebruiken:  
 
[Breedte en Hoogte]  
Zij geven de maximum grootte van de uitvoerafbeelding weer in pixels. De ingevoerde gegevens 
zijn geen exacte waarden . Het zijn limieten. 
 
[Eenheid]  
Als de eenheid in pixels is, kan de omvang van de afbeelding veranderd worden met de  in de 
invoervelden Breedte en Hoogte ingevoerde waarden als maximum. Als echter de eenheid in % is, 
wordt een percentage toegepast op de grootte van de afbeelding. Dat percentage komt dan 
overeen met de vergrotingscoëfficiënt.  
 
Overzicht van percentages: 
1. 10 à 99%, de uitvoerafbeelding wordt verkleind 
2. 100%, de uitvoerafbeelding blijft gelijk  
3. 101 à 500%, de uitvoerafbeelding wordt vergroot 
 
[Hoogte/breedte verhouding behouden] 
Als deze optie is geactiveerd, blijven de verhoudingen bewaard en de uitvoerafbeeldingen hebben 
een breedte en hoogte die kleiner zijn dan, of gelijk zijn aan de ingevoerde waarden bij [Breedte] 
en [Hoogte]. In het andere geval krijgen de uitvoerafbeeldingen de breedte en de hoogte zoals die 
zijn ingevoerd. De afbeelding wordt dan vervormd. 
  
[Optimaliseren]  
 
Als deze optie is geactiveerd kan de anti-aliasing modus de bilineaire interpolatie activeren bij de 
transformatie. De plaatjes gaan er dan beter uitzien. 
 
  
• Optie [Kader]  
 
Hiermee maakt u een uniforme lijst om de uitvoerafbeelding. Als het vakje  is aangevinkt kunt u de 
instelmogelijkheden en de opties hier onder gebruiken:  
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[Kleur] 
 
Met deze instelling geeft u de vulkleur van de lijst aan.  
 
[Breedte] 
 
Met deze instelling bepaalt u de breedte in pixels van de lijst. 
 
[Buitenkant] 
 
Als dit vakje is aangevinkt wordt een lijst buiten de afbeelding gemaakt. In het andere geval komt 
de lijst binnen de afbeelding en verdwijnt de omtrek van de afbeelding in de lijst. 
 
• Optie [Canvas]  
 
Met deze optie kunt u de grootte van het werkgebied (ondergrond, drager) wijzigen: hetzij 
vergroten ( een achtergrond toevoegen) hetzij verkleinen (herkaderen). Als het vakje is aangevinkt 
kunt u de onderstaande instelmogelijkheden gebruiken. De gegevens zijn afhankelijk van de 
afmetingen van de uitvoerafbeelding na de herdimensionering en het omlijsten.  
 
[Breedte] en [Hoogte]  
 
Zij geven de afmetingen (in pixels) aan van het werkgebied. PhotoFiltre Studio gaat op 
verschillende mogelijkheden voor de afmetingen:  
1. Als de breedte of de hoogte van het werkgebied groter is dan die van de bronafbeelding, hangt 
de plaats van de bronafbeelding af van de instelling bij [Positie] (toevoegen van een achtergrond). 
2. Als de breedte of de hoogte van het werkgebied kleiner is dan die van de bronafbeelding, wordt 
de afbeelding in de breedte of in de lengte ingekort. Door de instelling bij [Positie] (herkaderen). 
wordt bepaald welk deel overblijft. 
 3. Als de breedte nul is, krijgt het werkgebied de breedte van de uitvoerafbeelding (geen 
wijziging). Evenzo als de hoogte nul is, krijgt het werkgebied de hoogte van de uitvoerafbeelding 
(geen wijziging).  
 
[Achtergrond]  
 
Hiermee kunt u het werkgebied een kleur geven. Als het werkgebied kleiner is dan de 
bronafbeelding, is deze instelling niet beschikbaar. 
  
 [Achtergrondpatroon]  
 
Hiermee kunt u een patroon kiezen en op de achtergrond aanbrengen. Het motief heeft voorrang 
op de achtergrond. Als het patroon transparant is, zal de achtergrond door de transparante 
gebieden zichtbaar zijn. Als het werkgebied kleiner is dan de bronafbeelding, is deze instelling niet 
beschikbaar. 
Met het rode kruis rechts kunt u het patroon verwijderen. 

[Positie] 
 
Hiermee kunt u de bronafbeelding op negen verschillende plaatsen op de achtergrond 
positioneren. Er kunnen zich drie gevallen voordoen:  
1. Het werkgebied is groter dan de bronafbeelding. De plaats van de afbeelding wordt in [Positie] 
aan gegeven. ( Er wordt een achtergrond toegevoegd). 
 2. Het werkgebied is kleiner dan de bronafbeelding. In [Positie] wordt aangegeven welk gedeelte 
van de afbeelding overblijft. (herkaderen) . 
3. In het andere geval gaat het om een combinatie van de twee eerste gevallen.  
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 [Slagschaduw] 

Hiermee kunt u, als het vlakje is aangevinkt, aan de onderkant en aan de rechterkant van de 
uitvoerafbeelding een slagschaduw maken. De breedte in pixels kan ingevoerd worden in het 
invoergebied onder het aanvinkvlak. 
 
 
• Optie [DPI Forceren ]  
 
Hiermee kunt u het aantal dpi (dots per inch)van het uitvoerbestand forceren. Als het vakje is 
aangevinkt kunt u in het vak rechts de nieuwe dpi waarde invoeren.  
 
• Opmerking  
De afmeting van het uitvoerbestand wordt vergroot met twee keer de breedte van de omlijsting en 
de dikte van de slagschaduw. Hier moet u rekening mee houden bij het vaststellen van de grootte 
van het werkgebied. De afbeelding wordt afgesneden als het werkgebied kleiner is dan de 
afbeelding.  

Tabblad [Aanpassen] 

Hier kunt u de helderheid, het contrast, de verzadiging en de gammacorrectie instellen van het 
uitvoerbestand. Alle instellingen zijn facultatief. U hoeft ze niet te gebruiken. Zet dan de 
helderheid, het contrast en de verzadiging op 0%. De gammacorrectie moet dan op 1,00 staan.  .  
 

 
  Instelmogelijkheden van het Tabblad [ Aanpassen] 
 
Verplaats het merkteken op de liniaal om de waarde in elke optie te veranderen. Elke optie kan op 
een apart kleurkanaal worden toegepast ( rood, groen, blauw, cyaan, magenta en geel) Kies de 
kleur in het rolmenu van de instelling [Kanaal] van de betreffende optie 

 Om een serie afbeeldingen in grijswaarden om te zetten, zet u de verzadiging op het 
minimum d.w.z. op -100%.  
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Tabblad [Filter] 

Hiermee kunt u een aantal voorgeselecteerde filters toepassen op de uitvoerafbeelding. U hoeft 
de filters niet te gebruiken. 

 
Instelmogelijkheden van het Tabblad [Filter] 
 
Om een filter te gebruiken moet u  het bijhorende vakje aanvinken. Alle filters zijn facultatief. Met 
de optie [Gekleurde laag] kunt u het filter een kleur geven. De optie [Dekvermogen] bepaalt de 
doorschijnendheid van het filter. De optie [Omgekeerd] simuleert het effect van kleursubstractie.  

Tabblad [Vervormen] 

Hiermee kunt u rotatie- en symmetrie-effecten toepassen op de uitvoerafbeelding. Alle opties zijn 
facultatief.  

 
Instelmogelijkheden van het Tabblad [Vervormen] 
 
Om een vervorming toe te passen vinkt u de betreffende optie aan. [Roteren] en [Symmetrie] zijn 
cumulatief, u kunt ze tegelijk gebruiken.  
 
• Optie [Roteren]  
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[90° roteren] 
Hiermee laat u de uitvoerafbeelding een kwartslag draaien in de wijzerrichting.  
 
[270° roteren] 
Hiermee laat u de uitvoerafbeelding een kwartslag draaien tegen de wijzerrichting in. 
 
[180° roteren] 
Hiermee laat u de uitvoerafbeelding een halve slag draaien. 
 
• De optie[Symmetrie]  
 
[Verticale Symmetrie]  
Hiermee kantelt u de uitvoerafbeelding verticaal. Er ontstaat een effect van weerspiegeling in 
water.  
 
[Horizontale Symmetrie]  
Hiermee kantelt u de uitvoerafbeelding verticaal. Er ontstaat een spiegeleffect. 

Tabblad [PhotoPNG] 

Hiermee kunt u oplegeffecten toepassen met kleurenafbeeldingen. Het gebruik van deze module 
is facultatief(?) 
 

 
Instelmogelijkheden van het Tabblad [PhotoPNG]  
 
Om deze module te kunnen gebruiken moet u de optie [PhotoPNG] aanvinken. Druk op de 
verkleinde afbeelding van een map om de map met PNG-afbeeldingen te openen, waar u een 
keuze kunt maken. Als u een afbeelding hebt geselecteerd, verschijnt er een voorbeeld in het 
betreffende venster. Met de knop onder het voorbeeldvenster kunt u nu nog de oriëntatie van de 
afbeelding wijzigen 
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• De instelling [Modus]  
 
Hiermee kiest u hoe de PNG-afbeelding op de ondergrond zal worden gelegd.  
 
Er zijn drie modi beschikbaar :  
 
 Kader 
 
Deze modus legt automatisch de PNG-afbeelding over de hele ondergrond.  
 
Patroon  
 
De PNG-afbeelding vormt een patroon (motief) waarmee de hele oppervlakte van de onderlaag 
wordt bedekt. 
 
Positie 
 
Hiermee kunt u de plaats op de ondergrond kiezen waar de PNG-afbeelding zal worden opgelegd.  
 
• De instelling [Opaciteit (Dekvermogen)]  
 
Hiermee verandert u de opaciteit van PNG-afbeelding om de effecten te verzachten. 
   
• De instelling [Schaal]  
 
Hiermee kunt u de PNG-afbeelding groter of kleiner maken. Deze instelmogelijkheid is alleen 
beschikbaar in de modus [Positie]. 
 
• De instelling [Positie]  
 
Hier bepaalt u een van de negen mogelijke plaatsen voor de PNG-afbeelding. Deze 
instelmogelijkheid is alleen beschikbaar in de modus [Positie]. 
 
 

Gebruik het menu [Filter > FotoPNG..] voor een eerste poging op een enkele afbeelding.  
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Tabblad [Copyright] 

Met dit tabblad kunt u een copyright invoegen in de uitvoerafbeelding. Deze optie is facultatief.  
 

 
Instelmogelijkheden van het Tabblad [Copyright] 
 
Om het copyright in te voegen moet u de optie [Copyright] aanvinken. 
 
• De optie [Copyright]  
 
De instellingen [Afmeting], [Kleur] et [Lettertype]  
Hiermee bepaalt u afmeting, kleur en lettertype van de copyrighttekst.  
 
[Vet], [Cursief] en [Onderlijnen]  
Zij geven de Copyrighttekst een bepaalde stijl. Ze kunnen gelijktijdig worden gebruikt. 
 
[Uitlijning]  
Hiermee bepaalt u de plaats van de copyrighttekst (links, midden,rechts).  
 

 
[Achtergrond]  
Als dit vakje is aangevinkt kunt een achtergrond(kleur) kiezen voor de copyrighttekst.   De 
gekleurde band loopt over de hele breedte van de afbeelding. De hoogte van de band hangt af 
van de teksthoogte.  

 Het voorbeeldvlak geeft meteen een overzicht van de acht bovengenoemde 
instelmogelijkheden.  
 
[Bovenkant] [Gecentreerd] [Onderkant]  
Hiermee plaatst u de copyrighttekst boven, midden of onder in de uitvoerafbeelding.  
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[Buitenkant]  
Als dit vakje is aangevinkt wordt het copyright buiten de afbeelding geplaatst. Anders binnen de 
afbeelding. Deze instelling is niet beschikbaar als de optie [Gecentreerd] is gekozen 
 
Dekking  
Hiermee kunt u het copyright (tekst en achtergrond) een doorschijnend effect geven. Deze 
instelling is alleen beschikbaar als de optie [Buitenkant] niet geactiveerd is.  
 
Tekstinvoer 
Hier voert u de tekst in voor het copyright. In het rolmenu (beschikbaar via de knop links van het 
invoerveld) kunt u uit zes mogelijkheden kiezen:  

Copyright   Geeft de tekst “Copyright ©”  weer 

Bestandsnaam <#n> 
Geeft de naam van het bestand weer zonder 
extensie 

Bestandsnaam + Extensie <#ne> Geeft de naam van het bestand weer met extensie 

Datum <#d> 
Geeft de datum weer waarop het uitvoerbestand is 
gewijzigd  

Breedte x Hoogte 
<#w> x 
<#h> 

Geeft de breedte en de hoogte van de afbeelding 
weer in pixels  

Breedte <#w> Geeft de breedte van de afbeelding weer in pixels 

Hoogte <#h> Geeft de hoogte van de afbeelding weer in pixels 

Het zinsdeel van het type <#waarde> is een sneltekst die zichtbaar wordt in het invoerveld. 
PhotoFiltre Studio zal de sneltekst vertalen naar de juiste waarde op het moment van verwerking. 
Naast deze mogelijkheden kunt u uw eigen tekst invoeren. U kunt eigen tekst en sneltekst door 
elkaar gebruiken.  
 
Het copyright heeft maar een regel . Als de ingevoerde tekst langer is dan de breedte van de 
afbeelding, wordt de regel afgekapt. Als er geen tekst in het invoerveld staat wordt er geen 
copyright gemaakt.  

Gebruik het menu [Afbeelding > Copyright] voor een proef op een afbeelding. 
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Tabblad [Actie] 

Hiermee start u de, op de diverse tabbladen ingestelde, bewerkingen. De gekozen opties en 
instellingen kunnen worden bewaard in het configuratiebestand. Het tabblad toont ook in een 
rapport de uit te voeren bewerkingen en de lijst met bewerkte afbeeldingen of afbeeldingen met 
fouten ( aan het eind van de operatie).   
 

 
Het Tabblad [Actie] 
 
• Het hoofdvenster  van het tabblad 
 
Dit venster toont de uit te voeren bewerkingen en de lijst met bewerkte afbeeldingen of 
afbeeldingen met fouten  aan het eind van de operatie. 
 
• De knop [Instellingen opslaan]  
 
Hiermee slaat u de verschillende opties en instellingen op in het beginbestand van PhotoFiltre 
Studio. Bij de volgende start van de module zijn ze weer beschikbaar.  
 
• De knop [Ok]  
 
Hiermee start u de operatie. Het venster van de module verdwijnt. Alle bewerkte afbeeldingen 
worden na elkaar zichtbaar in het werkgebied van PhotoFiltre Studio. Alleen de laatste blijft 
zichtbaar. Aan het eind van de bewerking is het venster van de module weer zichtbaar en de [OK] 
knop is niet beschikbaar. 
  
In het werkvenster wordt een lijst van bewerkte bestanden ingevoegd in werkvolgorde. Eventueel 
verschijnt er ook een lijst van bestanden met fouten. Als er zich meer dan tien fouten voordoen 
tijdens het bewerken van de afbeeldingen stopt de procedure.  

Met de [Esc] toets onderbreekt u de bewerking. PhotoFiltre Studio toont dan een 
dialoogbox waarin u de onderbreking kunt bevestigen of de bewerking kunt laten 
hervatten.  
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De volgorde van de bewerkingen  

Het is belangrijk de volgorde van de bewerkingen goed te kennen, want als iets niet goed werkt 
kunt u het beste de automatiseringsmodule enkele keren  starten. U moet dan een tussenbestand 
gebruiken in een verliesloos formaat (BMP bijvoorbeeld).  
 
1.   Openen van de afbeelding 
2.   Grootte van de afbeelding  
3.   Aanpassingen 
4.   Filters  
5.   Kader  
6.   Grootte van het werkgebied en slagschaduw  
7.   Vervormen 
8.   DPI forceren 
9.   Copyright  
10. Kleurenreductie  
11. Opslaan van de afbeelding 
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29 Animaties maken (Bewegende GIF) 

 

 
Gebruik 

Met de module [ Bewegende Gif] kunt u animaties maken van het type Bewegende Gif, door intern 
lagenbeheer van PhotoFiltre Studio te gebruiken · · 

 
Instelmogelijkheden van de Animatie( Bewegende Gif) module  

Principe van een Animatie 

De animatie bestaat uit afbeeldingen die achterelkaar zijn geplaatst en die een effect van beweging 
geven dank zij de traagheid van het netvlies (retinale persistentie).Een afbeelding wordt frame 
genoemd en de tijdsperiode waarin elke afbeelding wordt getoond noemt men vertraging 

 In PhotoFiltre Studio vormen lagen de verschillende afbeeldingen die samen een animatie 
maken.  

Een Animatie samenstellen  

De voorbereidingen zijn zeer belangrijk, want de manier waarop u de lagen organiseert hangt af van 
het type animatie dat u wilt maken . Als u bijvoorbeeld een transparante animatie wilt maken moet van 
te voren de transparantie van elke laag bepaald worden.  
 
Om te beginnen moet u een, uit verschillen lagen bestaande, afbeelding openen, of een nieuw 
document maken als achtergrondlaag. Deze achtergrondlaag bepaalt de grootte van de animatie. 
 
Vervolgens moet u, om de animatie te simuleren, zoveel lagen maken als nodig is. Te beginnen bij de 
achtergrondlaag en de overige lagen daar op stapelen. De volgorde in de stapel bepaalt de volgorde 
van de te animeren afbeeldingen. De grondlaag vormt geen frame in het Gif-bestand maar dient alleen 
als ondersteuning. Afhankelijk van de geselecteerde opties zal PhotoFiltre Studio een laag moeten 
versmelten met achtergrondlaag, of met wat daar achter ligt, om de animatie samen te stellen.  

 Voor dit soort werkzaamheden vindt u informatie in de hoofdstukken over lagen. 
   
Het aantal afbeeldingen is onbegrensd maar hangt wel af van het besturingssysteem en het 
beschikbare geheugen op uw computer. 
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 Sla, tijdens het samenstellen van een Animatie ( Bewegende Gif), uw werk op in het PFI 
formaat . U kunt dan achteraf gemakkelijker wijzigingen aanbrengen. 
  

U kunt een bestaande Animatie (B.G.) in PhotoFiltre Studio openen. Het bestand wordt 
geopend in de modus Lagen . Elke laag komt overeen met een afbeelding in de Animatie.  

Een Bewegende Gif maken 

Om een Animatie (B.G.) temaken moet u het menu [Gereedschappen>Bewegende Gif] 
gebruiken. Dit commando blijft grijs als er geen afbeelding op het werkvlak staat. Er zijn 
minstens twee lagen nodig ( een achtergrondlaag en een andere laag) anders geeft 
PhotoFiltre Studio een foutmelding.  
Als u een Animatie maakt, houdt de module rekening met alle lagen, zelfs als die verborgen 
zijn. 
 
•De optie [Vertraging] 
 
Deze optie bestaat uit twee instelmogelijkheden die met elkaar in verbinding staan. Met deze 
optie kunt u aan de afbeeldingen een vertraging in de vertoning toewijzen in honderdsten van 
een seconde Deze vertraging geeft aan dat de afbeelding zichtbaar zal zijn gedurende de 
ingestelde tijd voordat er een nieuwe afbeelding zichtbaar wordt. Standaard zijn deze waarden 
100/100ste seconde (wat op een hele seconde neerkomt).  
 
De vertragingen worden bewaard gedurende de hele sessie van PhotoFiltre Studio, zolang het 
aantal lagen waaruit de Gif bestaat niet teveel varieert.  
 
In het rolmenu rechts, vindt u een rangschikking die met de rangschikking in de Lagenbalk 
overeenkomt. Het menu ziet er als volgt uit:  
1. Alle afbeeldingen  
2. Naam van de eerste laag 
3. Naam van de tweede laag, enz.  
 
Om een gelijke vertraging voor alle afbeeldingen in te stellen, selecteert u [Alle afbeeldingen] 
in het menu. Om een vertraging voor een bepaalde afbeelding in te stellen, selecteert u de 
naam van de overeenkomstige laag in het menu.  

 Een vertraging van nul slaat de betreffende laag over.  

 Als u de vertraging van enkele lagen wilt laten afwijken en aan alle andere lagen een 
uniforme vertraging wilt geven, geef dan eerst de uniforme vertraging aan alle lagen en stel 
daarna de afwijkende lagen in. 
  
• De optie [Lus] 
 
 Met deze optie blijft de Animatie zich herhalen. Standaard is dit vlak aangevinkt.  
 
• De optie [Spreiding]  
 
Deze optie past een algoritme toe dat de visuele kwaliteit verbetert door het aantal kleuren te 
verminderen. Standaard is dit vlak aangevinkt.   
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• De optie [Herstel achtergrond]  

 
Met deze optie voert u automatisch de achtergrondlaag in tussen alle lagen . Dit simuleert een 
constante achtergrond in de animatie . In de transparante modus is deze optie niet beschikbaar.  
 

• De optie [Transparante kaders bijsnijden]  

 
Deze optie snijdt de transparante kaders bij op lagen die kleinere afmetingen hebben dan de 
achtergrondlaag.  
 

• De optie  [Web 216 kleuren] 

 
Met deze optie kunt u een verbeterd palet met 216 kleuren gebruiken voor het Web. In dat geval maakt  
PhotoFiltre Studio  een constant palet voor elk van de afbeeldingen die de Animatie vormen. Het 
resultaat is van minder goede kwaliteit, maar geeft een betere compatibiliteit met ander toepassingen. 
Standaard is deze optie geselecteerd.  
 

• De optie [Geoptimaliseerd palet] 

 
Deze optie berekent geoptimaliseerde paletten van 256 kleuren. PhotoFiltre Studio gebruikt  dan 
verschillende kleuren voor elk van de afbeeldingen die de Animatie vormen . Het resultaat heeft een 
betere kwaliteit maar is niet compatibel met sommige toepassingen.   
 

• De optie [Transparant]  

 
Met deze optie kunt u Animaties maken die helemaal transparant zijn. Elke laag correspondeert dan 
met een afbeelding in de Animatie. De transparantie wordt vanaf de laag genomen maar de dekking 
van de laag blijft intact. Deze actie beïnvloedt dus alleen de gemaakte Gif, maar verandert niets aan de 
transparantie van de lagen.  
 
• De knop[Voorbeeld]  
 
PhotoFiltre Studio opent uw Internet Browser om een voorbeeld te tonen van de Animatie. Bij een 
transparante gif wordt dan een geblokte achtergrond zichtbaar om de transparantie beter zichtbaar te 
maken.  
 
• De knop[Exporteren] 
 
Deze knop opent de standaard dialoogbox in Windows waarmee u de Animatie als Gifbestand kunt 
opslaan.  

Een diashow maken 

Dit type Animatie is eenvoudig te maken want hij bestaat uit een serie afbeeldingen die dezelfde 
afmetingen hebben. Hier is de voorbereiding belangrijk, want u moet een reeks afbeeldingen maken 
met dezelfde hoogte en breedte. In ons voorbeeld gebruiken wij de drie afbeeldingen hieronder.  
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1. Open het eerste plaatje PhotoFiltre Studio 
2. Voeg een nieuwe lege achtergrond in om te voorkomen dat de eerste afbeelding wordt weggelaten 
in de Animatie. Gebruik het commando [Laag > Nieuwe achtergrond in voegen]. 
3. Open de andere afbeeldingen als laag . Herhaal de operatie voor alle in te voegen afbeeldingen 
Gebruik het commando [Laag>Nieuw> Open als laag]  
 
4. Maak nu de Bewegende Gif met de volgende opties:        
- Vertraging 100/100 voor alle afbeeldingen 
- Lus 
- Geoptimaliseerd palet (Deze optie wordt aangeraden ondanks mogelijke compatibiliteits problemen)  
- Spreiding  
 

 

Optocht der Kereltjes  (met een constante, ondoorzichtige achtergrond)  

We hebben de volgende twee afbeeldingen nodig.  De laag is ondoorschijnend (opaak)  en het kereltje 
in de transparante modus is.  

     
De linker afbeelding vormt de achtergrond, · de rechter afbeelding wordt gebruikt om de animatie te 
maken 
 
1. Open eerst in PhotoFiltre Studio de afbeelding voor de achtergrond. 
2. Open als laag de afbeelding van het kereltje. Gebruik het commando [Laag>Nieuw> Open als laag] 
3. Dupliceer de laag van het kereltje twee keer via het commando [Laag>dupliceren] 
4. Verplaats de lagen zo dat u er een in het midden hebt, een links en een rechts. 
 
U moet een meerlaagse afbeelding hebben gekregen, die lijkt op de schermkopie hieronder. 
 

 
 
5. Maak de Animatie met de volgende opties:  
- Vertraging 40/100 voor alle afbeeldingen  
- Lus 
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- Herstel achtergrond  
- Web 216 kleuren 

 

Een Teller maken (in de transparante modus) 

1. Start PhotoFiltre Studio en maak een nieuwe afbeelding van 150x150 pixels. Laat de 
achtergrond wit, want  die wordt niet gebruikt in de Animatie.  
2. Voer een tekstlaag in met het cijfer “3” ( Font: Impact, Afmeting: 100, Kleur: Zwart, Antialias). 
Laat de nieuwe laag in het midden van de afbeelding.  
3. Selecteer de bovenste laag in de stapel verberg die. Voer een nieuwe tekstlaag in met het 
cijfer “2 “ Gebruik dezelfde Fontinstelling als bij het vorige cijfer. Laat de nieuwe laag in het 
midden van de afbeelding. 
4.  Selecteer de bovenste laag in de stapel verberg die. Voer een nieuwe tekstlaag in met het 
cijfer “1 “ Gebruik dezelfde Fontinstelling als bij het vorige cijfer. Laat de nieuwe laag in het 
midden van de afbeelding. 
5. Selecteer de bovenste laag in de stapel verberg die. Voer een nieuwe tekstlaag in met het 
cijfer “0 “ Gebruik dezelfde Fontinstelling als bij het vorige cijfer. Laat de nieuwe laag in het 
midden van de afbeelding. 
6.  Selecteer de bovenste laag in de stapel verberg die. Voer een nieuwe tekstlaag in met de 
letters “Go “ Gebruik dezelfde Fontinstelling als bij de cijfers. Laat de nieuwe laag in het midden 
van de afbeelding. 
U moet de lagen hieronder gemaakt hebben. 
 

         
 
7. Maak de Animatie met de volgende opties:  
- Vertraging 50/100 voor alle afbeeldingen, daarna 100/100 voor de laatste  
- Lus 
- Transparant 
- Web 216 kleuren 
- Spreiding 

 

 

 

 



 

167 

 

 Een Overvloeier maken 

Voor een overvloeier heeft u twee afbeeldingen nodig van de zelfde hoogte en breedte. In ons 
voorbeeld worden de beide afbeeldingen hieronder gebruikt. 

     
 
1. Open het eerste plaatje PhotoFiltre Studio  
2 Voeg een nieuwe lege achtergrond in om te voorkomen dat de eerste afbeelding wordt weggelaten in 
de Animatie. Gebruik het commando [Laag > Nieuwe achtergrond in voegen]. 
3. Open de tweede afbeelding als laag. [Laag>Nieuw>Open als laag] 
4. Dupliceer de laag van de tweede afbeelding twee keer met het commando [Laag>Dupliceren]. U 
hebt nu drie exemplaren van de tweede afbeelding.  
5.Geef laag nummer 2 ( het eerste exemplaar van de tweede afbeelding)een dekking van 30% 
6. Geef laag nummer 3 ( het tweede exemplaar van de tweede afbeelding)een dekking van 50% 
 
U moet nu de volgende meerlaagse afbeelding hebben gekregen:  
Lege achtergrond 
Laag1 = Afbeelding 1, dekking 100% 
Laag 2 = Afbeelding 2, dekking 30%  
Laag 3 = Afbeelding 2, dekking 50%  
Laag 4 = Afbeelding 2, dekking 100%  
 
7. Maak de Animatie met de volgende opties:  
- Vertraging 30/100 voor alle afbeeldingen 
- Lus 
- Geoptimaliseerd palet (Deze optie wordt aangeraden ondanks mogelijke compatibiliteits problemen) 
- Spreiding 
 

 

 Een Opkomende afbeelding 

Om dit effect te realiseren heeft u maar een afbeelding nodig . U gebruikt weer het principe van een 
overvloeier.  

 
 
1. Open bovenstaande afbeelding in PhotoFiltre Studio. Die zal dienen als achtergrond . 
2. Probeer de volgende meerlaagse afbeelding weer te geven. De lagen worden van onder naar boven 
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beschreven.  
Achtergrond = afbeelding hierboven 
Laag1 = Kleurlaag, wit, 100% (1) 
Laag 2 = Kleurlaag, wit, 75% 
Laag 3 = Kleurlaag, wit, 50% 
Laag 4 = Kleurlaag, wit, 25% 
Laag 5 = Lege laag, helemaal transparant (2) 
Laag 6 = Kleurlaag, wit, 25% 
Laag 7 = Kleurlaag, wit, 50% 
Laag 8 = Kleurlaag, wit, 75% 
 
(1) Gebruik voor een Kleurlaag: [Laag>Nieuw>Kleur]. Selecteer de kleur wit en pas de dekking aan. 
 
(2) Om een helemaal transparante laag te maken: gebruik het menu[Laag>Nieuw>Leeg] en vul in bij 
afmetingen: 100 voor breedte en hoogte, in %/Afbeelding. Gebruik het menu [Selectie>Alles 
selecteren]. Druk daarna op [Delete]. U kunt de selectie weer verbergen met de [Esc]  
 
3. Maak de Animatie met de volgende opties: ·-Vertraging 20/100 voor alle afbeeldingen, 
daarna100/100 voor laag  1 et laag 5 
- Lus 
- Herstel achtergrond 
- Geoptimaliseerd palet (Deze optie wordt aangeraden ondanks mogelijke compatibiliteits problemen) 
- Spreiding 
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30 Externe  modules 

 

 
Wat zijn Externe Modules in  PhotoFiltre Studio 

Externe modules zijn programma’s, in de vorm van bibliotheken, waarmee de functionaliteit van 
PhotoFiltre Studio kan worden vergroot. Externe modules worden ook wel Plug-in genoemd. In 
Quebec gebruikt men het woord Greffon, in Nederland soms Insteekfilter. 
 
Omdat in de Nederlandse vertaling van het programma de term Plug-in staat, wordt dit woord verder in 
dit hoofdstuk gebruikt. 
 
De plug-ins van PhotoFiltre Studio zijn niet compatibel met andere applicaties. Plug-ins die voor 
andere toepassingen zijn ontwikkeld worden niet door  PhotoFiltre Studio geaccepteerd, met 
uitzondering van  8BF filters. 
 
PhotoFiltre Studio beheert verschillende soorten plug-ins. Elk type is geplaatst in het geschikte menu. 

De verschillende typen plug-ins 

• Het type Filter 
 
Zij zijn beschikbaar in de 16 miljoen kleurenmodus en worden toegepast op de selectie van de actuele 
afbeelding. Zij staan in het menu [Filter>Plug-ins] 
 
• Het type Beeld 
 
Zij zijn beschikbaar in elke kleurenmodus en worden toegepast op de hele actuele afbeelding. Zij staan 
in het menu [Beeld> Plug-ins ]  
 
• Het type Importeren 
 
Zij zijn bestemd voor importfuncties en zijn altijd beschikbaar (met of zonder beeld). Zij staan in het 
menu [Bestand > Importeren]. 
 
• Het type Exporteren 
 
Zij zijn bestemd voor exportfuncties van de actuele afbeelding. 
IZij staan in het menu [Bestand > Exporteren]. 
 
• Het type Gereedschap 
 
Zij zijn bestemd voor functies die niet in de bovenstaande typen kunnen worden geklasseerd. 
Zij staan in het menu [Gereedschappen> Plug-ins]. 
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 Plug-ins aan PhotoFiltre Studio toevoegen  

• Plug-ins zoeken  
 

Op de site http://www.photofiltre.com/  in de sectie Plugins kunt u plug-ins downloaden .Ze hebben 

over het algemeen het (gecomprimeerde) ZIP formaat.     
 
Elk ZIP bestand bestaat uit twee bestanden:  
- een PFL bestand (PhotoFiltre Library, programma bestand van de plug-in).  
- een TXT bestand (tekstbestand met technische info: auteur,naam van de plug-in, versie en werking) 
 
• Plug-ins installeren 
 
Het ZIP bestand moet gedecomprimeerd in de map [Plugins] van PhotoFiltre Studio geplaatst worden.      
Als u de complete versie van PhotoFiltre Studio hebt geïnstalleerd,vindt u de map [Plugins] in 
[C:\Program Files\PhotoFiltre Studio\Plugins]. Het PFL bestand moet beslist geïnstalleerd worden.U  
mag ook het tekstbestand installeren. Dan kunt u zonodig de werking van de plug-in opzoeken.  U 
moet PhotoFiltre Studio opnieuw starten anders worden de nieuwe plug-ins niet herkend. 
 

Te veel plug-ins kunnen de start van PhotoFiltre Studio vertragen. 

 Plug-ins gebruiken  

• Nagaan of er plug-ins aanwezig zijn  
 
Als in het [Help] menu het commando [Over de plug-ins] ontbreekt, ga dan de volgende twee punten 
na:  
1. Controleer of het vakje, [Plug-ins laden bij opstarten] is aangevinkt in 
[Gereedschappen>Voorkeuren>Opstarten].  
2.  Ga na of er wel plug-ins zijn geïnstalleerd in de map [Plugins] van PhotoFiltre Studio. Er moet 
minstens één geldig PFL bestand in de map staan 
 
• Plug-ins starten 
 
Als u het plug-in type wilt weten, ga dan naar [Help>Over de plug-ins]. Kie de plug-in die u wilt 
gebruiken. PhotoFiltre Studio geeft dan een venster met eigenschappen van de plug-in weer.  

 
 
Eigenschappen van een plug-in 

http://www.photofiltre.com/


 

171 

 

Gedetailleerde beschrijving van het eigenschappenvenster van een plug in: 
- Naam en versienummer van de plug-in 
- Datum van ingebruikneming 
- Naam van de auteur 
- Menu : geeft aan hoe u de plug-in in PhotoFiltre Studio kunt vinden 
- Naam van het bestand 
- Beschrijving van de plug-in 
 

Het menu voor de uitvoering van de plug-in kan in sommige gevallen grijs zijn. Ga in de 
documentatie van de plug-in goed de gebruiksvoorwaarden na.  

De Plug-ins werkbalk 

Om het starten van plug-ins gemakkelijker te maken kan PhotoFiltre Studio een plug-inwerkbalk 
maken. Om die zichtbaar te maken moet u [Beeld> Plug-ins werkbalk] aanvinken. Als dat menu niet 
beschikbaar (grijs) is, zijn er geen plug-ins in de map [Plug in] of ze zijn niet geldig. 
U kunt de plug-ins werkbalk aanpassen met het commando [Gereedschappen>Voorkeuren] door uw 
voorkeur plug-ins aan te vinken (maximaal 20). Als er geen plug-ins geselecteerd worden neemt 
PhotoFiltre Studio  standaard de eerste 20 van de lijst.  
 

In het hoofdstuk  PhotoFiltre Studio aanpassen  kunt u meer lezen over plug-in werbalk. 

 

De plug-ins werkbalk staat altijd tegenover het gereedschapspalet.  

Plug-ins ontwikkelen 

Plug-ins kunnen worden geschreven door ontwikkelaars die bekend zijn met een van de volgende 
talen : Delphi, Visual C++, C++ Builder, C standard en ASM. 
Programmeurs moeten daarvoor een ontwikkelkit downloaden van de site 

http://www.photofiltre.com/ sectie Plugins. Deze kit bevat ontwikkelinterfaces, functiedocumentatie 

en enkele voorbeelden. 

8BF filters  

 

• Omschrijving 
 
8BF filters zijn ook plug-ins maar, anders dan de plug-ins van  PhotoFiltre Studio,  zij kunnen wel in 
veel andere programma’s worden toegepast. Meestal kunnen beeldeffecten toegepast worden met 
8BF filters . 
 
• 8BF filters zoeken 
 
Op het Web staan duizenden 8BF filters. Zoek de voor u geschikte 8BF filters. Er moet minstens één 
bestand met de extensie 8BF in het installatiebestand staan. 

• 8BF filters installeren 
  
Kopiëer het 8BF bestand  naar de map voor 8BF bestanden die u hebt bepaald in [Voorkeuren>8BF]. 
PhotoFiltre Studio moet opnieuw gestart worden om de pas geïnstalleerde filters te herkennen. 

In het hfdstk  PhotoFiltre Studio aanpassen  kunt u meer lezen over het installeren van 8BF filters. 

 

Teveel 8BF-filters geven PhotoFiltre Studio  een trage start.  

http://www.photofiltre-studio.com/doc/pref.htm
http://www.photofiltre.com/
http://www.photofiltre-studio.com/doc/pref.htm
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  31 De module Extension shell 
 

 

Kennismaking 

De Extension shell module communiceert met het gebruikssysteem van uw computer om de 
miniaturen van de afbeeldingen die bij PhotoFiltre horen te tonen in Windows verkenner. 
  
 De module is actief als het menu[Gereedschappen.Extension shell] is aangevinkt ! 

 

Vink het menu [Gereedschappen > Extension shell] eenmaal aan, de optie blijft in het 
geheugen zelf als u  PhotoFiltre Studio afsluit. 
 

In Windows Vista en Windows 7, is het noodzakelijk dat u PhotoFiltre Studio start als 
Aministrator om de module te kunnen activeren en deactiveren. 
 

 De ondersteunde formaten 

De module Extension shell kan de miniaturen van de volgende formaten tonen: 
 
- PhotoFiltre Image (*.pfi) 
- PhotoFiltre Sélection (*.pfs) 
- PhotoFiltre Vectorial (*.pfv)  
 
Zie het hoofdstuk Een afbeelding openen om meer te weten over het laden van een afbeelding in 
PhotoFiltre Studio.  
 

 Een PhotoFiltre afbeelding wordt automatisch in PhotoFiltre Studio geopend als u 
dubbelklikt op zijn miniatuur.  

http://www.photofiltre-studio.com/doc/ouvrir.htm
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32 Pictogrammen maken 

 

 

Gebruik 

Met de module ‘Exporteren als pictogram’ kunt u van een willekeurige afbeelding pictogrammen 
maken. 
 

 
De module Exporteren als pictogram 

Begripsbepaling 

In de informatica is een pictogram een kleine afbeelding die een toepassing, een bestand, een 
document of een map voorstelt in een grafisch gebruikerssysteem zoals Windows, Linux of 
Macintosh.  
 
In Windows wordt een pictogram opgeslagen als een afbeeldingsbestand met de extensie ICO. 
Pictogrammen kunnen verschillende afmetingen hebben, maar de meest voorkomende maten zijn 
16x16, 32x32 et 48x48.  
 
Windows XP  en Vista ondersteunen 32 bits pictogrammen  in de modus ware kleuren (True Color), 
24 bits voor de kleuren en 8 bits voor de Alfalaag. Hierdoor kunnen de pictogrammen vloeiende 
contouren en halftransparante effecten hebben. In de vorige versies  van  Windows (95, 98, ME, NT, 
et 2000) hebben de pictogrammen harde contouren( geen ’anti-aliasing’) 
PhotoFiltre Studio werkt  alleen met pictogrammen van 4, 8 et 24 bits, met 1 bits 
transparantiemasker. 

Een pictogram maken 

Voor het maken van een pictogram moet u het menu [Gereedschappen>Exporteren als 
pictogram] gebruiken 
PhotoFiltre Studio past de volgende regels toe :  
1. Afgeeldingen worden niet gedeformeerd (verhoudingen blijven bewaard).  
2. Als de afbeelding uit lagen bestaat, worden alle zichtbare lagen samengevoegd 
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3. Als de afbeelding transparant is, blijft in PhotoFiltre Studio de transparantie behouden 
4. Als de afbeelding in de geïndexeerde kleurenmodus is, kiest PhotoFiltre Studio het meest 
geschikte exportformaat. 
 

 De afmetingen  

 

PhotoFiltre Studio kent vier vooraf ingestelde formaten:  

- 16x16 : compatibel met alle versies van Windows  

- 32x32 : compatibel met alle versies van Windows  

- 48x48 : compatibel met Windows XP en Vista 

- 64x64 : compatibel met Windows Xpen Vista 

 

 

• Het exportformaat  
 

PhotoFiltre Studio kent drie exportformaten :  

- 16 kleuren  4 bits : compatibel met alle versies van Windows.  

- 256 kleuren  8 bits : compatibel met Windows 98 en hoger.  

- 16 miljoen kleuren 24 bits (TrueColor): compatibel met Windows XP , 2000 en Vista 

  

• De knop [Exporteren]  
 

Deze knop start de Windows dialoogbox waarmee u het pictogram met de extensie .ICO kunt 

opslaan. 
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33 Afbeeldingenbeheer  

 

 

Gebruik 

In Afbeeldingenbeheer kunt u afbeeldingsbestanden hernoemen, verplaatsen, kopieren of  verwijderen. 
In het menu [Gereedschappen> Afbeeldingenbeheer] kunt u vier commando’s gebruiken.  
 
Afbeeldingenbeheer is alleen toegankelijk als er in de werkruimte van PhotoFiltre Studio een 
afbeelding geopend is en als deze afbeelding van een bestand komt. 

Een afbeelding hernoemen 

Met het commando [ Afbeelding hernoemen] kunt u de naam van een geopende afbeelding wijzigen. In 
het menu [Gereedschappen>Afbeeldingenbeheer>Afbeelding hernoemen]. In het instelvenster kunt u 
de nieuwe naam invullen en [OK] drukken. U hoeft geen extensie in te vullen want PhotoFiltre Studio 
laat geen wijziging toe in de originele extensie. De nieuwe naam verschijnt automatisch in de titelbalk 
van de afbeelding. 

 
Het commando Afbeelding hernoemen 
 
Als de afbeelding is gewijzigd kunt u die eerst in PhotoFiltre Studio opslaan. Daarna wordt het 
commando uitgevoerd.  
 

Dit commando kan ook worden geactiveerd met de [F2] toets.  

Een afbeelding verplaatsen 

Met het commando [Afbeelding verplaatsen] kunt u de geopende afbeelding naar een andere map 
verplaatsen. [Gereedschappen > Afbeeldingen beheer >Afbeelding verplaatsen]. In het instelvenster 
dat wordt geopend, klikt u op de knop rechts van de  mapnaam. PhotoFiltre Studio toont de Windows 
dialoogbox waar u de bestemmingsmap kunt kiezen. Selecteer de bestemmingsmap en druk op OK. 
 

 
Het commando Afbeelding verplaatsen.  
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Als de afbeelding al in de bestemmingsmap staat, voorkomt een waarschuwing de verplaatsing. De 
afbeelding wordt in de nieuwe map geplaatst en uit de originele map verwijderd. Als de afbeelding is 
gewijzigd vraagt PhotoFiltre Studio of de afbeelding moet worden opgeslagen voor dat het commando 
wordt uitgevoerd. 

Dit commando wordt ook geactiveerd door [Shift+M]  

Een afbeelding kopiëren  

Met het commando [Afbeelding kopiëren] kunt u de geopende afbeelding naar een andere map 
kopiëren. [Gereedschappen > Afbeeldingen beheer >Afbeelding kopiëren]. In het instelvenster dat 
wordt geopend, klikt u op de knop rechts van de  mapnaam. PhotoFiltre Studio toont de Windows 
dialoogbox waar u de bestemmingsmap kunt kiezen. Selecteer de bestemmingsmap en druk op OK. 
 

 
Het commando Afbeelding kopiëren.  
 
Als de afbeelding al in de bestemmingsmap staat, voorkomt een waarschuwing het kopiëren. Als de 
afbeelding is gewijzigd vraagt PhotoFiltre Studio of de afbeelding moet worden opgeslagen voor dat 
het commando wordt uitgevoerd. 

          Dit commando wordt ook geactiveerd door [Shift+C]  

Een afbeelding verwijderen  

Met het commando [Afbeelding verwijderen] gooit u de geopende afbeelding in de prullenbak 
vanWindows. [Gereedschappen > Afbeeldingen beheer >Afbeelding verwijderen]. Nadat u de 
verwijdering hebt bevestigd, neemt de volgende afbeelding (in de map van de verwijderde afbeelding) 
in de werkruimte de plaats in van de verwijderde afbeelding.  
 

 
De verwijdering bevestigen. 
 

 Dit commando wordt ook geactiveerd door [Shift+Del]  
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34 PhotoFiltre Studio aanpassen 

 

Gebruik 

Met het commando Voorkeuren kunt u  PhotoFiltre Studio aanpassen zodat u er gemakkelijker mee kunt 
werken. Het commando Voorkeuren omvat negen vensters waarin u bepaalde  instellingen kunt 
vastleggen die verder in het programma worden toegepast. (standaard waarden, plaatsbepaling van 
bestanden….) 
  
Om het commando te starten kunt u:  
- het menu [Gereedschappen > Voorkeuren] gebruiken 

- op het pictogram  in de gereedschapsbalk klikken  
 
Om de verschillende bladen zichtbaar te maken kunt u:  
- het rolmenu gebruiken 
- de pijlen links en rechts van het rolmenu gebruiken. Links gaat omhoog, rechts naar beneden.  

Het blad [Mappen] 

Hier kiest u de map voor het openen en de map voor het opslaan  van afbeeldingen.  
.  

 
 
 Het blad Mappen 
 
• De optie [Map voor openen]  
 
Hiermee  kunt u de standaardmap voor de te bewerken afbeeldingen doorzoeken. Als u op het pictogram 
rechts drukt, wordt dialoogbox van Windows  voor het doorzoeken van mappen geopend.  Als de optie 
[Bescherm (=vergrendel) mappen] niet is aangevinkt, wordt de map vervangen door de map van de 
eerstvolgendeafbeelding die wordt geopend.  
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• De optie [Map voor opslaan]  
 
Met deze optie kunt u de map doorzoeken waar de bewerkte afbeeldingen standaard worden opgeslagen. 
Als u op het pictogram rechts drukt, wordt dialoogbox van Windows  voor het doorzoeken van mappen 
geopend. Als de optie [Bescherm mappen] niet is aangevinkt, wordt de map vervangen door de map 
waarin de eerstvolgende afbeelding wordt opgeslagen.  
 

 Bij het openen of opslaan van een afbeelding, hebben  deze mappen voorrang. De gebruiker 
kan natuurlijk altijd andere mappen kiezen.  

Om bij het opslaan de map te wijzigen, moet u het commando [Opslaan als] gebruiken.  
 
• De optie [Bescherm(=vergrendel) de mappen] 
 
Als dit vakje is aangevinkt, worden de mappen voor openen en bewaren niet veranderd bij het openen of 
opslaan van een afbeelding.   
 
• De optie [Unieke map voor openen en bewaren] 
 
Als dit vakje is aangevinkt, wordt voor openen en opslaan dezelfde map gebruikt. In dat geval is de 
optie[Map voor opslaan] niet beschikbaar. 

Het blad  [Openen] 

Hier kunt u bijzondere bewerkingen kiezen die moeten worden uitgevoerd bij het open van een afbeelding.   
 

 
 Het blad Openen  
 
• De optie [Rotatie gebaseerd op EXIF orientatie]  
 
Hiermee past u bij het openen van een afbeelding een automatische rotatie toe op basis van de orientatie 
die is opgeslagen in de EXIF-metagegevens. Deze rotatie wordt niet bijgehouden bij het opslaan van de 
afbeelding als JPG-bestand.met EXIF-metagegevens. 
 
• De optie [Open afbeelding in 16 miljoen kleuren] 
 
Als deze optie is aangevinkt wordt een afbeelding (die opgeslagen is) in de geïndexeerdekleuren  modus 
( 1 tot 8 bits) geopend in 16 miljoen kleuren, behalve de afbeeldingen met transparantie. Hierdoor worden 
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de functies van de RGB kleurenmodus automatisch geactiveerd ( filters, tekengereedschap, plakken, 
tekst, etc). 
  
• De optie [Automatische Witbalans voor RAW afbeeldingen] 
Als deze optie is aangevinkt past PhotoFiltre Studio bij het openen van afbeeldingen automatisch een 
witbalans toe, om de belichting en de kleuren te corrigeren. Als deze optie niet is aangevinkt vindt geen 
correstie plaats ( de ruwe gegevens worden getoond).   
 
Zie ook het hoofdstuk Een afbeelding openen  
 

 Het blad [Bewaren (Opslaan)] 

Hier kunt u een standaardformaat bepalen en bepaalde eigenschappen aanvinken die bij het opslaan van 
het bestand bewaard moeten blijven.  
 

 
Het blad Bewaren (Opslaan)  
 
• De optie [Standaard formaat]  
 
Met deze optie kunt u het standaardformaat voor  opslaan(bewaren) bepalen. Als dit vakje niet is 
aangevinkt is de rollijst niet beschikbaar(‘uitgegrijsd’).Bij het opslaan wordt dan het formaat gebruikt dat 
de geopende afbeelding heeft. Als dit vakje wel is aangevinkt kunt u een bestandsformaat kiezen uit de 
rollijst. Dat formaat zal dan bij het opslaan van de afbeelding gebruikt worden.  
 
• De optie [Onthoud datum van bestand] 
 
Als het vakje niet is aangevinkt,worden datum en tijd van de verandering bij het opslaan bepaald door het 
systeem (de computer). Als het vakje wel is aangevinkt worden datum en tijd niet veranderd. 
 
• De optie [Behoud Exif/IPTC-data (meta-info)] 
 
Sommige afbeeldingen, afkomstig van digitale camera’s, bevatten metagegevens van het type EXIF of 
IPTC. Als dit vakje is aangevinkt worden deze metagegevens (zoveel mogelijk)bewaard bij het opslaan.   
Zie ook het hoofdstuk Een afbeelding opslaan 

Het blad [Geschiedenis] 
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Hier bepaalt u hoeveel wijzigingen in een afbeelding maximaal worden bijgehouden in het geheugen van 
PhotoFiltre Studio. Als het aantal wijzigingen het maximum dat op het blad is aangegven bereikt en er nog 
een wijziging uitgevoerd wordt, verwijdert PhotoFiltre Studio de oudste wijziging om de nieuwe te 
bewaren. Deze instelling is verbonden met de commando’s [Bewerken > Ongedaan maken] (of Ctrl+Z), 
[Bewerken > Opnieuw] (of Ctrl+Y) en [Bewerken > Geschiedenis] (of Shift+Z). 
 

 
Het blad Geschiedenis 
 
• De instelling [Afbeeldingsgeschiedenis (= aantal wijzigingen per afbeelding)] 
 
Om het aantal wijzigingen te bepalen dat voor een afbeelding wordt bijgehouden verplaatst u de 
schuifregelaar van links naar rechts (waarde ligt tussen 2 en 48). In de lijst eronder geeft de plaats van de 
schuifregelaar aan hoeveel geheugen daarvoor nodig is.   

Let op de aanduiding in het rood over het van kracht worden van de nieuwe instellingen. 

 

Het blad [Gereedschapspalet en rooster] 

Met dit blad kunt u het gereedschapspalet op verschillende plaatsen in de werkruimte van PhotoFiltre 
Studio neerzetten en het rooster (richtraster) instellen. 

 
 Het blad gereedschapspalet en rooster 
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• [Locatie gereedschapspalet] 
 
U kunt het greedschapspalet op verschillenede plaatsen in de werkruimte neerzetten.  
PhotoFiltre Studio kent drie mogelijkheden.  
 
Zwevend 
 
In deze modus kunt u het gereedschapspalet op elke willekeurige plaats neerzetten. Het palet blijft steeds 
zichtbaar want het blijft boven de andere vensters van de toepassing.Om het te verplaatsen kiest u 
[zwevend] en daarna OK. Boven in het gereedschapspalet verschijnt dan de naam «Gereedschap…». 
Plaats daar de muiscursor en met linker muisknop ingedrukt sleept u het palet naar de gewenste 
plaats.Deze positie blijft bewaard tot PhotoFiltre Studio opnieuw wordt geopend. 
Met het rode kruis rechts van de titelbalk kunt u het gereedschapspalet verbergen.Om het weer te 
reactiveren gebruikt u het commando [Beeld> Gereedschapspalet] (of CTRL+L).  
 
 Links  
 
Het gereedschapspalet wordt links van de werkruimte verankerd. Het heeft de vorm vam een 
gereedschapsbalk en kan niet verplaatst woren. 
  
Rechts  
 
Het gereedschapspalet wordt rechts van de werkruimte verankerd. Het heeft de vorm vam een 
gereedschapsbalk en kan niet verplaatst woren. 

• [Raster]  
 
De  volgende instellingen worden gebruikt bij het commando [Beeld> Raster tonen] 
  
[Eenheden]  
 
Hier kunt u aangeven welke eenheid ( pixels, cm of inches) moet worden gebruikt voor maken van de 
rastercellen. 

 [Kleur]  
Hier geeft u de kleur van het raster aan. 
 
[Grootte van de cellen]  
 
Hier geeft u de grootte van de cellen in pixels aan, met een maximum van 300 pixels. Bij cm en inches ligt 
de grootte automatisch vast: 1 cm of 1 inch  

Het blad [Standaardwaarden] 

Hier bepaalt u waarden die, bij sommige commando’s, standaard al zijn ingevuld bij het starten van 
PhotoFiltre Studio.  
 



 

182 

 

 
Standaardwaarden 
 
•  [Eenheden]  
 
Afbeelding  
 
Er zijn drie keuzemogelijkheden: pixels, cm en inches. U vindt ze terug in de commando’s [ 
Afbeelding>Afmetingen afbeelding], [Bestand>Nieuw] en [Afbeelding>Afmetingen canvas].  

 

Afdrukken  
 
De twee mogelijkheden zijn cm en inches. U vindt ze terug in de printmodule  
 

•  [Dialog boxes] 

Memorize parameters 

Als deze optie is aangevinkt worden de in de dialoogvensters gekozen instellingen in een bestand 
bewaard. Als deze optie niet is geactiveerd wordt er niets bewaard. 

Opnieuw 

Als u deze knop indrukt wordt er een bevestiging gevraagd: ” Wilt u het bestand met de opgeslagen 
gegevens verwijderen?” Als u met ja antwoordt moet PhotoFiltre Studio opnieuw gestart worden om de 
gegevens ook werkelijk uit het programmageheugen te verwijderen. 
 

Het blad [Plug-ins werkbalk] 

Hier kunt u 1 tot 20 plug-ins kiezen die met een knop worden aangegeven in de  plug-ins werkbalk. Deze 
plug-ins horen bij PhotoFiltre Studio.  
Let op de aanduiding in het rood over het van kracht worden van de nieuwe instellingen. 
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De plug-ins werkbalk 
 
De lijst die gemaakt wordt komt overeen met de lijst van PFL (PhotoFiltre Library)  bestanden in de map 
Plugins van PhotoFiltre Studio. Selecteer de plugins die u wilt zien verschijnen door ze aan te vinken in de 
lijst (maximaal 20). Selecteer de plugins die u het vaakst gebruikt. Als er geen plugins zijn geselecteerd 
neemt PhotoFiltre Studio de eerste twintig.  
 
In het hoofdstuk Externe Modules leest u meer over de plug-in werkbalk.  

Het blad [8BF] 

Hier kunt u de modus en de opslagmap voor de 8BF filters bepalen. In deze map kunt u submappen 
maken om een hierarchie in de plugins aan te brengen. 

  

 
Het blad 8BF 
 
De opties zijn actief als het bestand 8bf.pfl aanwezig is in de map Plugins van PhotoFiltre Studio. Deze 
opties zijn verbonden met het commando [Filter>8BF filter].  
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In het hoofdstuk Externe Modules leest u meer over  8BF filters. 
 
•  De optie [De 8BF plug-in map]  
 
Als u op het pictogram rechts klikt, gaat het mapselectievenster van Windows open. Andere toepassingen 
kunnen ook gebruik maken van deze map. 
  
Let op de aanduiding in het rood over het van kracht worden van de nieuwe instellingen  
 
• De optie [Modus]  
 
Hier bepaalt u de modus voor de 8BF filters. 
In de RGB kleurenmodus kunnen 8BF filters in PhotoFiltre Studio de Alphalaag niet veranderen. 
Wijzigingen in de Alphalaag zijn wel mogelijk in de RGBA modus als het filter over die mogelijkheid 
beschikt. 

 

 

 

 

 

Het blad [JPEG Compressie] 

Hier kunt u het opslaan van afbeeldingen in het JPEG formaat instellen.  
 

 
JPEG Compressie 
 
• De optie [Gebruiker vragen]  
 
Met deze optie stelt de gebruiker de mate van compressie vast. Bij het opslaan van de afbeelding, 
verschijnt er, vlak na de Windows dialoogbox voor opslaan, een venster waarin de compressie kan 
worden bepaald: 
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• De optie  [Forceer standaardcompressie]  
  
Als deze optie actief is, kunt u met de schuifregelaar de mate van compressie bij het opslaan instellen. 
Standaard is dat 90%.. 

 

 

Het blad [Opstarten] 

Hier kunt u PhotoFiltre Studio aanpassen en bepaalde eigenschappen aangeven die bj het opstarten 
gaan gelden.  

 
Het blad Opstarten 
 
• De optie [Meerdere instanties toelaten]  
 
Als dit vlak niet is aangevinkt kunt u maar een instantie van PhotoFiltre Studio in het systeem in werking 
stellen. Als het  vlak wel is aangevinkt kunnen er meer instanties van PhotoFiltre Studio in werking zijn op 
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het systeem Deze optie is belangrijk als u bestandsformaten aan PhotoFiltre Studio verbindt.  

 
• De optie [Geoptimaliseerde weergave uitschakelen]  
 
In de modus geoptimaliseerde weergave geeft PhotoFiltre Studio de knoppen in de ver schillende balken 
en paletten beter weer door schaduw toe te voegen. Ook de knoppen die niet actief zijn dan duidelijker 
zichtbaar. Deze modus kan op sommige systemen compatibiliteitsproblemen veroorzaken of de weergave 
vertragen en kan dan worden uitgeschakeld door het vlakje aan te vinken.  
 
•  [Achtergrondpatroon uitschakelen]  
 
De kleur van het werkgebied van PhotoFiltre Studio is  bepaald door de instellingen van Windows. Als het 
vlak niet is aangevinkt vertoont het werkgebied een weefselstramien. Als het vlakje is aangevinkt heeft het 
werkvlak een egale kleur. 
  
•  [XP menu uitschakelen] 
 
PhotoFiltre Studio verbetert de weergave van de menus door een kleurverloop toe te voegen en door, in 
rood, de sneltoetsen aan te geven. Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar in Windows XP (en in Windows 
Vista). Om de standaard weergave van de menus te gebruiken moet u dit vlakje aanvinken. 

 
•  [Plugins laden bij opstarten] 
 
Als dit vlak niet is aangevinkt kunnen de plugins van PhotoFiltre Studio  en de 8BF plugins niet gebruikt 
worden. Als het vlakje is aangevinkt zijn de plugins beschikbaar.  
 
• [Laatst gebruikte bestanden wissen] 
 
Het commando [Bestanden>Laatst geopende bestanden] laat de laatst geopende bestanden zien. 
(Maximaal 12) Als dit vakje niet is aangevinkt is de bestandslijst zichtbaar bij iedere start van PhotoFiltre 
Studio. Als het vakje wel is aangevinkt wordt de lijst bij elke nieuwe start van PhotoFiltre Studio gewist.  
 
•  [Splashscreen uitschakelen]  
 
Als het vakje is aangevinkt is het welkomstscherm( Splashscreen) bij de start van PhotoFiltre Studio niet 
zichtbaar . 
 
Let op de aanduiding in het rood over het van kracht worden van de nieuwe instellingen. 
 

•  [Alfa-mix dialoogvensters]  

Als het vlakje is aangevinkt zijn de dialoogvensters doorschijnend. Als het vlakje niet is aangevinkt zijn de 
dialoogvenster opaak. 
 

 

 Het blad [Overig] 

Hier kunt u PhotoFiltre Studio nog verder aanpassen. De aanpassingen worden van kracht. bij het 
opnieuw starten. 
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Het blad Overig 
 
• [Toon actieve lagenbeperking = Omtrek van de actieve laag aangeven]  
 
 Deze optie maakt de omtrek van de actieve laag zichtbaar.Als dit vakje is aangevinkt, wordt de actieve 
laag begrensd door een stippellijn. Als het vakje niet is aangevinkt zal er geen omtrek zichtbaar zijn. 
 
 

 
• [Tekencursor op ware grootte]  

Met deze optie kunt u een nauwkeuriger cursor krijgen bij het gebruik van tekengereedschappen. Als dit 
vakje is aangevinkt krijgen de tekengereedschappen een cursor met een bijzondere vorm en grootte. De 
vorm wordt bepaald door het type gereedschap. De grootte hangt af van de afmetingen van het 
gereedschap en de zoomfactor.  Als het vakje niet is aangevinkt wordt de cursor gevormd door een kruis 
of door een pictogram dat het gekozen gereedschap voorstelt.                  
 
•  [ Tekenen op de Alpha ltransparantie]  
 
Als deze optie is geactiveerd, verandert PhotoFiltre Studio de transparantie van de Alphalaag bij het 
gebruik van de tekengereedschappen. In dat geval wordt de opaciteit van de laag veranderd, afhankelijk 
van de opaciteit van de tekening en de transparante gebieden worden vervangen door zones die min of 
meer ondoorschijnend zijn. Als deze optie niet is geactiveerd wordt de Alphatransparantie niet beinvloed 
door de tekengereedschappen. 
  
•  [in/uitzoomen met  muiswiel uitschakelen]   
Door te zoomen kunt u de weergave van de afbeelding vergroten of verkleinen. Hoe meer u vergroot hoe 
groter ( en dus hoe zichtbaarder) de pixels worden. U kunt ze dan gemakkelijker veranderen. De 
zoomwaarden gaan van 10% tot 1600%. Als het vakje niet is aangevinkt kunt u met het muiswiel zoomen 
(vooruit = verkleinen, achteruit = vergroten)  Als het vakje wel is aangevinkt heeft het wiel geen invloed op 
de zoom. U moet dan de zoom uit de gereedschapsbalk gebruiken. 
 

• [Automatisch geselecteerde laag] 

Als deze optie is geactiveerd, is de laag die u in de werkruimte aanklikt, automatisch de actieve laag. 
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Anders moet u een miniatuur in de lagenbalk selecteren om een laag actief te maken. 

• [Toon laagnummer] 

Als deze optie is geactiveerd, toon PhotoFiltre Studio een oplopend nummering bij de naam van elke 
laag. De laag onderaan de stapel heeft het laagste nummer. 

• [Expand layer for drawing( = Laag uitbreiden voor het tekenen)] 

Als deze optie is geactiveerd,wordt de laag waarop u begint te tekenen net zo groot als de 
achtergrondlaag. De optie [Tekenen op de Alpha ltransparantie] moet dan wel aangevinkt zijn. 

 

Het blad [Vista & Windows 7] 

Hier kunt u het werkvlak van PhotoFiltre Studio aan aanpassen door bepaalde elementen een 
persoonlijke kleur te geven. Dat kan alleen maar in de Windowsversies Vista en Windows 7. 

 

Het blad Vista en Windows 7 

• [Achtergrond] 

Met deze instelmogelijkheid bepaalt u de kleur van de werkruimte van PhotoFiltre Studio. 

• [Kleur 1] 

Hier bepaalt u de kleur van de gereedschapsbalk van PhotoFiltre Studio. 

• [Kleur 2] 

Hier bepaalt u de kleur van het gereedschapspalet en de balk externe modules van PhotoFiltre Studio. 
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• [Opnieuw] 

Met deze knop herstelt u de standaardkleuren van PhotoFiltre Studio. 

• [Systeem] 

Hiermee herstelt u de Windows standaardkleuren 

• [Use old style dialog box = XP dialoogvensters gebruiken] 

• [Use old interface skin = XP interface gebruiken] 
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35 Sneltoetsen  
 

 

Diversen 

CTRL+B Omkaderen en vullen 

CTRL+C Kopieren 

MAJ+CTRL+C Copie avec fusion vers le presse-papiers 

CTRL+H Afmetingen afbeelding 

MAJ+H Afmetingen canvas 

MAJ+CTRL+H Afbeelding herkaderen (indien geselecteerd) 

CTRL+J Eigenschappen van de afbeelding tonen 

CTRL+K Laatste filter herhalen (menu Filter) 

CTRL+L Gereedschapspalet tonen/verbergen  

CTRL+N Nieuwe afbeelding 

CTRL+O Een afbeelding openen 

CTRL+P Huidige afbeelding printen 

CTRL+Q PhotoFiltre Studio afsluiten 

CTRL+R Naar de laatst bewaarde versie terugkeren  

CTRL+S Huidige afbeelding opslaan 

MAJ+CTRL+S  De afbeelding onder een andere naam opslaan 

CTRL+T Een nieuwe Tekstlaag toevoegen 

CTRL+U Huidige afbeelding dupliceren 

CTRL+V Plakken  

MAJ+CTRL+V Plakken als nieuwe afbeelding 

CTRL+W Huidige afbeelding sluiten 

CTRL+X Knippen  

CTRL+Y Laatste acie herhalen 

CTRL+Z Laatste actie annuleren 

MAJ+Z Geschiedenis tonen 

MAJ+CTRL+Z Laatste actie afzwakken 

Gereedschappen activeren 

K  Pipetgereedschap  

L Toverstokje 

M Lijngereedschap  

N Vulgereedschap 

O Spuitbus 
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P Penseelgereedschap 

Q Geavanceerd penseelgereedschap 

R Nevelgereedschap 

S Uitsmeergereedschap  

T Kopieerstempel( Kloongereedschap) 

U Verplaatsgereedschap(Scrollen) 

V Gum 

W Laagbeheer 

X Bijwerkgereedschap (retouche) 

Y Gereedschap voor vervormen 

Z Artistiek penseel 

0 (zéro) Aangepast penseel (nozzle) 

Selectiegereedschap 

CTRL+A Selecteert de hele afbeelding 

MAJ+CTRL+A Selecteert de hele laag 

CTRL+D Selectie tonen/verbergen 

CTRL+E Afbeeldingsverkenner tonen/verbergen 

CTRL+G Handmatig instellen van de selectie 

CTRL+I Selectie omkeren 

Suppr Selectie vervangen door achtergrond(kleur) 

Esc Selectie verbergen 

A Rechthoekselectie 

B Ellipsselectie 

C Afgeronde hoekenselectie 

D Ruitselectie 

E Driehoek(horizontale bodem) 

F Driehoek (vertikale linkerkant) 

G Driehoek(horizontale bovenkant) 

H Driehoek (vertikale rechterkant 

I Lasso ( uit de losse hand) 

J Veelhoek 

Richtingtoetsen (*) Selectie een pixel verplaatsen 

Shift+ Richtingtoetsen (*) Selectie acht pixels verplaatsen 

Dbl-Clic Omvang van de selectie tonen/verbergen 

(*) Pijltoetsen:LINKS, BOVEN,RECHTS,ONDER 
De ALTtoets  kan gebruikt worden in combinatie met de pijltoetsen om de grootte en de vorm van de 
selectie te veranderen.   
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Beeld 

CTRL+F  Volledig scherm / Diavoorstelling 

+ Zoom groter 

- Zoom kleiner 

* Zoom automatisch 

= Ware grootte 

F1 Help 

Modus Volledig scherm/ Diavoorstelling 

Home  Eerste afbeelding 

 PgUp Voorgaande afbeelding 

PgDn Volgende afbeelding 

End Laatste afbeelding 

Spatiebalk of Enter Activeren of deactiveren van de diavoorstelling 

Esc Naar de werkruimte 

Navigatietoetsen  

(navigeren in het map van de afbeelding die in de werkruimte zichtbaar is) 

Home Eerste afbeelding 

PgUp  Voorgaande afbeelding 

PgDn Volgende afbeelding 

End Laatste afbeelding 

Afbeeldingen beheer 

Shift+C Afbeelding kopieeren 

Shift+M  Afbeelding verplaatsen naar een andere map 

F2 Afbeeldingsbestand hernoemen 

Shift+Del Afbeelding verwijderen (prullemand) 

Laagbeheer 

F6 Volgende laag 

F7  Voorgaande laag 

Shift+CTRL+G Handmatig instellen 

CTRL+Enter Samenvoegen met de onderliggende laag 

Shift+Enter Alle zichtbare lagen samenvoegen  

CTRL+Del Huidige laag verwijderen  

Gereedschappen voor laagbeheer 
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Richtingtoetsen (*) De laag een pixel verplaatsen 

Shift+ Richtingtoetsen (*) De laag acht pixels verplaatsen 

Dbl-Clic Laageigenschappen tonen 

(*) Pijltoetsen:LINKS, BOVEN,RECHTS,ONDER 
 
 

 

 

 

Vectortracé 

Shift 
Als u deze toets indrukt 
- wordt de functie[Wissen] geactiveerd in alle modi  

CTRL 
Als u deze toets indrukt 
- wordt de functie [Toevoegen] geactiveerd in de modus bewerken  
- wordt de functie [Bewerken] geactiveerd in de andere modi 

Richtingtoetsen (*) 
In de functie [Move all points(Alle punten verplaatsen)]  
verplaatsen zij het Vectortracé een pixel 

Dubbelklik 
In de functie [Bewerken] met [Bézier Mode] aangevinkt 
- Hiermee past u antialiasing toe op een punt van het tracé, 
opnieuw dubbelklikken herstelt de vorige situatie weer 

 
(*) Pijltoetsen:LINKS, BOVEN,RECHTS,ONDER 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


