Korte handleiding Paint Shop Pro 5.0

Hoewel deze versie al meer dan 15 jaar oud is, blinkt PSP 5.0 uit door eenvoud om foto’s te bewerken.
1. Start PSP 5.0 (in Windows)
(symbool)
2. Logo in het openingsscherm

3. Het bureaublad van PSP 5.0
Links: het scala aan mogelijke bewerkingen; rechts de kleuren (voor- achtergrondkleur)

4.

De PC’s bij de stichting staan zo ingesteld dat JPEG files altijd met PSP 5.0 worden geopend.
Klik je op een jpeg (foto-)bestand dan zal PSP 5.0 zich automatisch openen

I

Grootte en DPI van de geladen foto instellen:
1. Kies in de menubalk voor Image
2. Kies “resize”
3. Bekijk in het schermpje de grootte (inches/mm/cm’s) en het DPI (resolutie)

Pas grootte en de DPI aan en klik op OK. (300 of 600 dpi)
Sla via File à “save as”de foto op. (volgende blz)

9.

Kies (1) de map waarin het moet worden opgeborgen;
Geef (2) de foto een naam (afh. type en volgnummer)
Klik (3) op options om de compressie in te stellen voor de JPEG (75% in mooi)
Klik op “ok” om de bewerking uit te voeren

Fotostructuur verbeteren
Hier wordt AK-3-594A geopend. Deze AK Ansichtkaart is vrij brokkelig. Vooral bij ansichtkaarten is dat
vaak het geval. Gescand op 600dpi levert dat een “brokkelig”beeld op.

We gaan de grove korrels wat zachter maken. Dat doen we door:
1. Terwijl de foto is geladen (in beeld) klik je op “Image” in het menu
2. Kies vervolgens voor ”filter browser”

3. Scroll in het menu naar “soften”of “soften more”en klik op “Apply”
(Als het nog te korrelig is kies je nogmaals voor Soften of Soften more!)

Als de korrelstructuur verdwijnt en je vindt de foto “te soft”kun je hem weer iets verscherpen door
te klikken op “sharpen” (dat kan in hetzelfde menu bereikbaar via “filter browser” maar ook nog op
een andere manier: menubalk “image” en daarna “Sharpen” (evt sharpen more”).

8. Foto opslaan in juiste DPI (hier 600 dpi, door JPEG compressie kan de grootte toch klein blijven!)
Klik op “OK” om de bewerking uit te voeren.
9. Vervolgens moet je de foto nog opslaan.
Ga naar File in de menubalk. En kies voor “Opslaan als”
Sla op de HD van je PC op in de map “nieuwe scans” en maak daarbinnen een map aan met als naam
Jaar- maand – dag – jouw naam. Bijv. 23-09-2020-paul

