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Lite om mappstruktur

Undermapparna kan exempelvis döpas 
efter varje fototillfälle med datum först 
och därefter innehåll, på så sätt hamnar 
mapparna i kronologisk ordning.

Nummertecknet framför mappnamnet 
gör att mappen hamnar överst i hierarkin.

Bildfilerna döps enligt ”varudeklarationsmodellen” 
där varje tänkbart namn/sökord separeras med en 
underline: _  

på så sätt blir filerna sökbara i t.ex. utforskaren.

Filnamnshierarki
(Hur filer och mappar hamnar 

hierarkiskt beroende på fil/mappnamn)

# Nummertecken överst i hierarkin

Siffror - andra nivån i hierarkin

Alfabetisk ordning - tredje nivån i hierarkin
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Arbetsflöde bildbearbetning för webb 

Vårt mål är att få en bild som för att passa på 
webbsidan får vara max 600 px bred.

1. Öppna Photoshop Elements och gå in på 
    ”Foto redigeraren” och välj fliken ”Expert”. 
    Öppna sedan aktuell bild.

2. Välj verktyget ”Beskär” (eng. Crop) ur 
    verktygspaletten till vänster i programfönstret.

3. Håll nere vänster musknapp och dra ut en 
    ram över bildytan och släpp musknappen.

4. Du kan justera beskärningsramen genom
    att dra i handtagen, eller flytta 
    hela ramen genom att hålla 
    ner vänster musknapp och 
    dra.

5. Bekräfta beskärningen 
    genom att trycka enter.

- Beskär

Börja med att kopiera aktuell bild från ”Originalmappen” till Mappen ”Photoshop_arbetsfiler”.
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- Storlek på bild

2. Titta på rutan pixeldimensioner.

    Se till att pixlar är valt
    i popupmenyn.

    Ändra bredden till 600.

    Rutan Dokumentstorlek är 
    i detta fall mindre intressant
    i och med att vi jobbar med 
    en bild som skall visas på 
    webben (skärm).

    Checkboxarna skall vara ibockade 
    och i Algoritm-popupmenyn passar 
    ”Bikubisk” bra.

1. Välj menyn ”Bild” (eng. Image)
    sedan ”Ändra storlek...” 
    (eng. Resize...) 
    därefter ”Bildstorlek...” 
    (eng. Image Size).

3. Tryck OK. 

För att se bildens fysiska storlek (100%) och 
lättare se förändringarna i nästa steg av
redigeringen så dubbelklickar du på verktyget 
”Zooma” (eng. Zoom tool) i verktygspaletten 
uppe till vänster i programfönstret.
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- Skärpa

När du förminskar en bild med denna metod så blir bilden en aning ”mjuk” 
eller suddig, vi lägger därför på filtret ”Oskarp mask” (eng. Unsharp mask).

1. Välj menyn ”Förbättra” 
    (eng. Enhance)   
    därefter ”Oskarp mask...”
    (eng. Unsharp Mask...).

2. Du kommer nu till dialogrutan ”Oskarp mask” (eng. Unsharp mask)
Här finns plats för lite laborationer, börja med att ställa in radie (eng. Radius) håll dig 
mellan 0,3-1,0, fortsätt med ”Tröskelvärde” (eng. Threshold) någonstans mellan 0-3,
avsluta sedan med ”Mängd” (eng. Amount) mellan 50-500, du ser vad som händer i 
bilden när du drar i reglagen om checkboxrutan vid förhandsvisa (eng. Preview) är ibockad. 

3. Bekräfta genom att trycka på ”OK”.
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1. Välj ”Arkiv” (eng. File) 
    sedan ”Spara för webben...” 
    (eng. Save for Web...).

- Spara för webb

Nu skall vi slutligen komprimera 
bilden för webben så att den 
blir lätt att ladda.

2. Du kommer nu till dialogrutan 
    ”Spara för webben”. I och med att 
    det handlar om foto så se till att 
    ”JPEG” är valt här.

3. Här ser du originalet till vänster 
    och aktuell optimering till höger.

4. Här kan du ställa graden för 
    optimering, antingen via förval 
    under listpilen eller via reglaget 
    under listpilen vid ”Kvalitet” 
    (eng. Quality).
    Rutan vid ”Optimerad” 
    (eng. Optimized) skall 
    vara ibockad.

5. Då du laborerar med att ställa in graden 
    för optimering så ser du här hur ”vikten” för 
    bilden förändras. Det blir en balans mellan 
    vikt och kvalitet. Sträva efter så låg vikt som 
    möjligt (ex. mindre bilder: 10- 70K, större bilder
    50-120K).

6. Här kan man välja hämtningshastighet 
    och på sätt få ett hum om hur snabbt
    aktuell bild kommer att hämtas beroende 
    på uppkopplingshastighet.

7. Då du är färdig, tryck på ”Spara” och stega 
    dig fram till mappen ”För_webb” - Tryck ”Spara”.
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Från logga i jpg, gif eller tiff till transparent png
I detta exempel så skall vi av en logga i filformatet GIF göra en PNG fil 
med transparent bakgrund.

1. Öppna aktuell bild i Elements.

2. Ändra färgläget från Indexerad
    till RGB via menyn ”Bild”  
    (eng. Image) sedan ”Läge” 
    (eng. Mode) och därefter 
    ”RGB-färg” (eng. RGB Color).

4. Gör om bakgrundslagret till ett 
    vanligt lager genom att dubbel-
    klicka på lagret i lagerpaletten. 
    (eng. Layers).
    I dialogrutan som dyker upp 
    så väljer du ”OK”.
    Lagret döps om till ”0” och 
    blir redigerbart.

    Fortsättning på nästa sida.

3. Om inte ”Lagerpaletten” (eng. Layers)
    syns så gå till menyn ”Fönster” 
    (eng. Window) och välj därefter
    ”Lager” (eng. Layers).
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5. Välj nu verktyget ”Trollstav” 
    (eng. Magic Wand Tool) 
    ur verktygspaletten uppe 
    till vänster i programfönstret.

    Se också till att alternativet
    ”Trollstav” är vald bland 
    alternativen längst ner i 
    programfönstret.

6. Dra reglaget för ”Tolerans” 
    (eng. Tolerance) till ex.vis 11 
    och gör övriga inställningar 
    enligt bilden.

7. Det är det vita runt om loggan
    som vi vill ta bort /göra transpa-
    rent. Klicka en gång på det vita.

    Du ser nu en markeringsram
    uppenbara sig runt om loggan
    samt som en fyrkant runt hela 
    bilden.

8. Tryck nu ”Delete” på ditt 
     tangentbord.

    Fortsättning på nästa sida.
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9. Du har nu en transparent 
    bakgrund.

    Välj nu ”Arkiv” och sedan 
    ”Spara för webben...”
    (se sid. 6). 

10. Då du kommer in i dialogrutan så
      välj PNG-24 i drop-down menyn
      och gör övriga inställningar enligt 
      bilden 
      (övriga inställningar är ofta förvalt).

11. Då du är färdig, tryck på ”Spara” och stega 
      dig fram till mappen ”För_webb” - Tryck ”Spara”.
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Pixelmått i Arena
Header:
Bredd:  
Höjd:

1000 px
  126 px

Vänster & höger
kolumn:
Bredd: 190 px

Mitt kolumn:
Bredd: 600 px

Puffar:
Bredd: 
Höjd:

  190 px
    93 px

”På gång” bilder:
  Bredd: 
  Höjd:

  100 px
  115 px

Denna bild skalas 
ner automatiskt till 
förstasidans 
”på gång widget”.
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Skräddarsydda bilder
I detta exempel så skall vi skapa en ”Header” i 
fasta pixelmått. Måttexemplet är för Arena webben
(1000 x 126 px).

1. Öppna aktuell bild i Elements.

2. Originalbilden måste ha en bredd 
    på minst 1000 px. 
    (det största måttet).
    Detta kan vi se om vi väljer menyn
    ”Bild” (eng. Image) därefter ”Ändra storlek”
    (eng. Resize...) och sedan ”Bildstorlek...” 
    (eng. Image Size).

3. I dialogrutan som dyker upp ser du 
    pixelbredden samt pixelhöjden.
    I detta fal så var pixelbredden 5184 
    så det finns mycket ”material” att arbeta 
    med. Ändra inget och tryck ”OK” eller 
    tryck ”Avbryt”.

4. Välj verktyget ”Beskär” 
    (eng. Crop) ur 
    verktygspaletten till vänster 
    i programfönstret.

5. Välj ”Egen” i dropdown menyn
    här (eng. Custom).

6. Fyll därefter i bredd respektive
    höjd här, glöm inte att skriva 
    ”px” efter siffrorna, annars kan 
    det automatiskt råka bli 
    centimeter.

    Fortsättning på nästa sida.
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7. Dra nu ut en ”Beskäringsram” över bild-
    ytan och du kommer att märka att den 
    håller sig inom rätt proportioner.

     Då du är klar, välj ”Arkiv” och sedan ”Spara för webben...” (se sid. 6).

9. Gör nu ytterligare redigeringar, 
    ex.vis lite ljus via menyn ”Förbättra”
    (eng. Enhance)
    sedan ”Justera ljussättning”
    (eng. Adjust lightning) 
    och ”Nivåer” (eng. Levels)
    lägg därefter skärpa via ”Oskarp mask...” 
    (se sid. 5).

8. Du kan dra i ramens handtag och även
    flytta omkring ramen genom att ta tag i 
    den inom ramområdet.
    Du kan också flytta runt den via 
    ditt tangentbords piltangenter.

    På så sätt kan du med bibehållna 
    proportioner labba dig fram tills du 
    är nöjd med hur mycket eller lite 
    som skall synas i din ”Header-bild”.

    Då du är nöjd så bekräfta 
    beskärningen genom att trycka enter.

    Om du vill så kan du nu kontrollera
    bildens pixeldimensioner via 
    dialogrutan ”Bildstorlek...” 
    (punkt 2, föregående sida i detta kapitel).


