PhotoFiltre Studio: Filters 2: de
geïnstalleerde plugins

Er zijn twee categorieën filters:
1. de standaard meegeleverde filters onder 1.
2. de geïnstalleerde filters onder 2.
Tip: Wanneer een filter niet beschikbaar is voor een afbeelding (het blijft grijs) dan
kunnen er twee oorzaken zijn:
1. Klik op de knop Geïndexeerde kleuren en kies voor 256
.
2. Er is transparantie: hef die op via Afbeelding - Transparante kleur Uitschakelen aanvinken.
Hieronder zal een aantal filters uit categorie 2. kort besproken worden. De filters uit
categorie 1. komen in de les Filters aan bod.

De geïnstalleerde plugins (2. op afbeelding
hierboven):
Open de afbeelding bloemzw
1. Image curl:
a. een aantal opties om te krul te beïnvloeden
b. interessantere opties onder Advanced...;
2. Diffusion noir et blanc:
a. geeft a.h.w. een verstrooiing van zwart en wit; veel interessante opties;
b. bij enkele is het mogelijk de drempel aan te passen;
c. voorbeeld met optie Etendue, drempel 20:

3. Fisheye correction: een filter om de vertekening van de fisheye les
(enigszins) te corrigeren.
4. Gravure: prachtig filter met veel mogelijkheden:
a. kleuren kunnen aangepast worden;
b. drempel (seuil) kan soms aangepast worden;

c. voorbeeld van Contours - Diaphragme +1:

5. Histogram: mogelijkheid tot aanpassing histogram.
6. Lenseffect: teveel mogelijkheden om op te noemen: neem de tijd hier mee te
experimenteren.
7. Paste inside:
a. geeft mogelijkheid een afbeelding in een andere te plakken;
b. de afbeeldingen hoeven niet even groot te zijn;
c. voorbeeld met twee verschillende afbeeldingen:
1. een foto van Dustin Hofman en een afbeelding wolken:
2. open beide afbeeldingen;
3. kopieer de ene en activeer dan de andere;
4. Filter - Plugin - Paste inside;

5. Opacity (= dekking) op ongeveer 50.

8. RGB Fantasy: werk weer met de bloemzw:
a. met opties voor:
1. RGB (rood - groen - blauw);
2. verzadiging;
3. contrast ;
b. ook toe te passen op een selectie;
c. hieronder een voorbeeld van bijkleuring van het midden van de bloem
(dat eerst geselecteerd is met de lasso);

d. RGB ; rood - 22

De extra geïnstalleerde plugins zijn een welkome toevoeging; het
verdient aanbeveling zo af en toe op de Franse site van PhotoFiltre te
kijken of er nieuwe plugins te downloaden zijn.
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