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INFORMATION OM OPGAVEN
OPGAVE:
Fiktiv: Udsnit af en dokumentarfilm (2.5D billede).
KUNDE:
History Channel.
DATO FOR PROJEKTET:
Maj 2014.
MIT BIDRAG TIL OPGAVEN:
Alt fra fotografering til slutprodukt.
ANVENDTE PROGRAMMER:

OPGAVEBESKRIVELSE:
Jeg valgte at lave et 2.5D billede som ofte ses i dokumentarfilm hvor man ikke har adgang til andet end
billeder. Så for at give liv til flade billeder bruger man en
teknik der vækker dem til live. Her er det ment som en
dokumentar om min ven Rune Jørgensen. Mine krav var:
•
•
•
•
•
•

Farvestikkorrigering
Kombinering af vectorgrafik og billeder
Fritlægning af avancerede former
Retouchering
RAW billedbehandling
Fuld HD opløsning (1920x1080px)
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ARBEJDSPROCES DEL 1
1. SYNKRONISERING
Jeg starter med at synkronisere mine Adobe programmer via Adobe bridge.
2. OPLØSNING
Som det ses her i videoens metadata så er den endelige opløsning 1920x1080px som er full HD.
3. RAW BEHANDLING
Jeg har først åbnet mit billede i Adobe bridge hvor jeg
har gjort nogle justeringer før jeg gik over i Photoshop.
Som det ses på billedet har jeg både åbnet skyggerne
og reduceret højlys, for at få flere detaljer frem. Derefter har jeg givet det lidt ekstra farve og kontrast.
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4. KORREKT PROFIL PÅ BILLEDE(R)
Jeg har derefter benyttet Photoshop og konverteret
mit billede til Adobe RGB da jeg skal bruge det til web,
havde jeg haft mere end et billede havde jeg gjort det
samme med de andre så de alle har samme profil.
5.1 FARVEKORRIGERING (LYS OG SKYGGE)
Først har jeg i photoshop fundet det lyseste og det
mørkeste punkt som vist på billedet med infopaletten.
Som det ses på billede 5.2 så var det mørkeste punkt
for mørkt og det lyseste for lyst, det har jeg rettet i
levels på et justeringslag.
5.2 FARVEKORRIGERING (HVIDBALANCE)
Hvidbalancen var næsten korrekt fra da jeg tog billedet, dog en anelse blåstik, som jeg har rettet i den blå
kanal i levels justeringslaget.
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ARBEJDSPROCES DEL 2
6. FRITLÆGNING
I Photoshop har jeg fritlagt Rune med en layer mask.
Dette har jeg gjort med både pentool og en grumset
brush til at få håret lidt takket. Da jeg så havde fritlagt
ham har jeg sagt apply layermask så den slettede det
udmaskede permanent. Dette er en destruktiv arbejdsmåde og jeg har kun gjort det fordi at Aftereffect som
jeg har lavet filmen i ikke er god til at arbejde med
masker, derfor har det været en nødvendighed.
7.1 RETOUCHERING (REN BAGGRUND)
Jeg skal bruge et billede kun med baggrunden hvor
Rune ikke er med, derfor skal jeg have ham ”klippet”
ud og erstattet med ”falsk” baggrund. Jeg har først
lavet en firkantet markering rundt om ham og brugt
content aware til at fylde det meste ud, den gjorde et
okay job. Derefter har jeg været inde og bruge stamptool de steder hvor det ikke virkede. Som det kan ses
på billede 6 er laget ”lndskab” helt tomt og er kun
baggrund. Dette er vigtigt da jeg skal bruge det senere
i Aftereffect.
7.2 RETOUCHERING (FJERNELSE AF UDSLET)
Som man kan se på billede 7.2 har Rune noget udslet
i ansigtet som jeg har retoucheret væk med patchtool
og spotremover.
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ARBEJDSPROCES DEL 3
8. ZOOM OG PANORERING
Jeg har importeret min PSD fil ind i Aftereffect og
splittet den op i de forskellige lag. Så har jeg keyframet
baggrunden til at panorere langsomt til venstre samt
zoome en smule. Det samme har jeg gjort med laget
med Rune på, her har jeg bare gjort effekten tydeligere
da han er tættere på, det vil sige at baggrunden og
rune bevæger sig uafhængigt af hinanden, dette giver
3D effekten.
9. PUPPET PIN
Her har jeg keyframet effekten puppet pin, som er det
samme som puppet warp i Photoshop. Dette giver
effekten af han nærmest putter sine hænder i lommen
imens der zoomes ind på Rune. Jeg har brugt det på de
gule punkter der ses på billed 9.
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10. VECTOR LOGO
Derefter har jeg importeret mit History Channel logo
i EPS form, og sat det til at stå stille i hjørnet som det
ville gøre ved en TV udsendelse. At jeg vælger EPS
formatet er fordi at det kan skaleres som jeg lyster
uden at miste kvaliteten da det er vectorgrafik istedet
for pixels.
11. RENDERING
Til sidst har jeg åbnet min Adobe Aftereffect fil i programmet Adobe Media Encoder, hvis eneste job er at
render kompositionen til en MP4 fil der kan afspilles
på alle computere.
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