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e software van Adobe kun je enkel nog gebruiken via een abonnementsmodel. Daarbij koop
je Lightroom of Photoshop, net wat je het belangrijkste programma vindt, en je krijgt er nog
een heleboel extra software bij. Het centrale programma om je software te organiseren en te
installeren heet Creative Cloud. Daar kun je te zien krijgen welke programma's je nog allemaal
krijgt naast de software waar je je abonnement voor hebt afgesloten. Lightroom Classic is voor
gebruik op je eigen computer, Lightroom voor gebruik in de Cloud, waar je 20GB opslag krijgt.

Er zijn zeven programma's die je op je computer mag gebruiken.

De programma's die je via het internet kunt gebruiken, ze zijn allemaal aan je AdobeID gekoppeld.
Je hebt altijd een bescheiden hoeveelheid opslag in de Cloud van Adobe, dat is ook de plek waar
je afbeeldingen uitwisselt tussen al die verschillende programma's.

1

Adobe Creative Cloud voorkeuren instellen

D

it is de nogal lange lijst met apps die je op je mobiele apparaat, telefoon of tablet kunt
gebruiken. Voor een aantal van deze programma's heb je wel een redelijk nieuwe telefoon
met de nieuwste versie van het OS dat er op draait nodig. Sommige bieden vergelijkbare opties
als web applicaties en er zijn ook versies van Photoshop en Lightroom, waar steeds meer
mogelijkheden aan toegevoegd worden.
Lightroom Mobile geeft je overigens ook de mogelijkheid om in het raw-bestandsformaat te
fotograferen, dng uiteraard want het is een Adobe toepassing. Dat geeft je net iets meer
bewerkingsmogelijkheden, maar veel van de speciale opties die je eigen telefoon camera app
heeft mis je dan weer.
Ook de uitwisseling tussen deze apps en je thuiscomputer verloopt via de Adobe Cloud.
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De verschillende programma's hebben elk hun eigen voorkeursinstellingen, maar zelfs het
programma dat je abonnement op je computer beheert heeft eigen voorkeuren. Hoe je die instelt
moet je zelf weten, het zijn voorkeuren nietwaar, maar hier de opties en de aanbevelingen vanuit
het NIDF. Net als bij de voorkeuren voor de programma's zijn ze niet allemaal van belang, maar
over een paar keuzes moet je even nadenken en je in elk geval realiseren wat het gevolg van de
door jou gekozen instelling kan zijn.
Hier staat je AdobeID vermeld en de twee
keuzes, de eerste om het programma altijd te
starten als je inlogt en de tweede om dit
beheersprogramma automatisch bij te werken als
er een vernieuwing door Adobe is uitgebracht.

Hier de keuze om je programma's automatisch
bij te laten werken naar de nieuwste versie. De
bovenste is om het systeem aan te zetten,
daaronder kun je het voor elk programma apart
kiezen. Onder de 'geavanceerde opties' die
alleen voor Photoshop en Lightroom beschikbaar
zijn kun je nog kiezen voor het behouden van je
zelf gemaakte instellingen en voorkeuren en als
tweede om de oude versie te verwijderen. Dat
laatste is alleen aan de orde als er een geheel
nieuwe versie wordt uitgebracht, niet bij
bescheiden aanvullingen.
Het synchroniseren zou ik altijd aan laten staan
tenzij je tijdelijk echt al je bandbreedte nodig
hebt.
En je kunt kiezen waar de map komt te staan
waarin de uitgewisselde bestanden op je eigen
computer terecht komen. Er is weinig reden om
die aan te passen.

Als je deze allemaal aan laat staan zal je
computer melden, bij de Apple rechtsboven op
het scherm, als er iets gewijzigd moet of mag
worden.

Deze gaat over het al of niet gebruiken van de
eigen Adobe lettertypes. Alleen uitzetten als je
zeker weet dat je die nooit gebruikt hebt of wilt
gebruiken.
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Bridge is het 'blader'-programma om foto's te organiseren. Er zijn meer onderdelen van de
voorkeuren dan hier opgesomd, maar die doen er niet zoveel toe.
Je kunt inschakelen dat RAW-bestanden direct
in Camera RAW opengaan als je dubbelklikt.
In het onderste deel kies je welke plekken op je
computer altijd zichtbaar moeten zijn in Bridge,
andere mappen moet je zelf toewijzen of verwijderen vanuit het programma zelf.

Je moet zelf even uitproberen of je merkt of de
software rendering langzamer gaat, dat zal per
computer wisselen.
Als de voorvertoningen al vast groot genoeg zijn
om precies op je beeldscherm te passen zullen
ze sneller groot te zien zijn als je de spatiebalk
indrukt.
Van mij hoeft Bridge niet altijd te starten bij het
inloggen, maar hier kun je regelen dat dat wel
gebeurt.
Niet zo heel belangrijk, maar hier regel je de
grijstint van de achtergrond.
Handig is wel dat je de letters van bestandsnamen en bijschriften groter kunt maken.

Door het vakje niet aan te kruisen kun je
waarderingen, sterren en kleuren, toewijzen met
enkel een cijfer-toets. Vooral handig als je ook in
Lightroom werkt, want daar gaat dat ook op die
manier.

Hier regel je welke metadata je te zien krijgt. Als
je er teveel aan- of uitzet merk je vanzelf dat je
dingen nooit gebruikt of juist mist. Maar IPTC,
(core en extension) lijken me wel noodzakelijk,
net als exif en gps (als je die informatie hebt
tenminste).
Ook de camera RAW informatie kan handig zijn.
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Hier kun je onderaan aangeven welke informatie
er onder de voorvertoningen zichtbaar wordt.
Het onderste vinkje aanzetten zorgt er voor dat je
als je een afbeelding selecteert en even wacht
een geel veld te zien krijgt met de meeste metainformatie over de betreﬀende foto.

Het behouden van een ingesloten kleurprofiel lijkt
me voor de hand liggend, de rest is een eigen
keuze.
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De voorkeuren voor Camera RAW kan je wijzigen vanuit Bridge of vanuit de bestandsbeheer
voorkeuren van Photoshop. Er zijn instellingen en voorkeuren die Bridge en Lightroom delen,
gewoon doordat ze op precies dezelfde plek worden opgeslagen.
Onder algemeen vindt je de nieuwe optie
om het uiterlijk van Camera RAW te kiezen,
Bij de keuze voor Enkel is altijd slechts één
gereedschapsvenster tegelijk open.Dat is
wat bij Lightroom de 'solomodus' heet. Bij
responsief gaat een aantal gereedschappen
open, afhankelijk van de maat van je
beeldscherm. Ik vind dat nogal chaotisch
w e r k e n . M u l t i z o rg t e r v o o r d a t d e
gereedschappen in een lange lijst open
kunnen staan en je moet soms scrollen om
ze te zien te krijgen.

Het is handiger om de bewerkingen en de toegevoegde bestandsinformatie in xmp bestanden op
te slaan dan in een eigen Camera RAW database, zo zijn ze ook voor andere toepassingen
vindbaar. Hier krijg je de keuze mogelijkheden om ook JPEG of TIFF-bestanden binnen camera
RAW te bewerken, zoals dat ook in Lightroom kan. Uitschakelen dan werkt het niet, automatisch
dan gaat elk jpeg en tiﬀ bestand naar Camera RAW als je het opent. De middelste optie opent ze
alleen als dat al eerder gebeurd is.
De instellingen om naast de gewone processor
ook de GPU in te schakelen om zoveel mogelijk
snelheid uit je computer te halen bij het
bewerken.
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In dit venster krijg je mogelijkheden om aan te geven welke vaste of standaard ontwikkel
instellingen je wilt gebruiken. Je moet daarvoor eerst de gewenste instellingen doen bij een foto,
die instellingen als een eigen 'voorinstelling' opslaan en dan kun je die voorinstelling hier kiezen
als de vaste standaard voor al de foto's die je gaat bewerken. Ook de voorvertoningen die je in
Bridge te zien krijgt worden op basis van deze keuze uitgerekend. Je kunt per camera een eigen
keuze maken als je dat wilt, ook is het mogelijk om de instellingen te laten variëren met de
gebruikte ISO-instelling van de camera. Hoe je dat precies doet staat in de uitleg van de
Lightroom voorkeuren, daar gaat het op precies dezelfde manier en de beide programma's,
Lightroom Classic en Camera RAW, delen deze instelling.

De workflow voorkeuren kun je nu ook hier kiezen, waar dat eerst alleen vanuit de onderste regel
van het eigen Camera RAW venster kon. Die mogelijkheid is er nog steeds, maar dan kom je in dit
venster terecht. Het betreft de instellingen die gebruikt worden als je een RAW-bestand in
Photoshop verder wilt bewerken. Je kunt een grotere kleurruimte dan AdobeRGB kiezen, maar
dan wel goed opletten als je de foto als jpeg-bestand bewaart. Voor maximale kwaliteit kies je
voor het openen als 'slim object', dan doen de andere instellingen er niet meer toe.
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Lightroom Classic heeft twee soorten voorkeuren. Er zijn de voorkeuren die gelden voor het
werken met elke catalogus die je hebt of maakt. En er zijn catalogusinstellingen die voor elke
catalogus die je maakt anders kunnen zijn.
Hier staan wat instellingen voor het
opstarten en importeren. Als je zowel RAW
als JPEG opneemt in je camera kun je hier
kiezen of je beide bestandstypen apart wilt
zien of niet. Mapnamen uit de camera liever
niet gebruiken lijkt me. En voor de snelheid
kun je het beste de voorvertoningen pas
laten berekenen als er verder niks gebeurt.

Hier kun je een voorinstelling kiezen die je
als standaard bij het importeren aan al je
foto's wilt toewijzen.Je kunt voor een
bepaalde camera een eigen afwijkende
keuze maken. Die mogelijkheid krijg je door
het vinkje bij "Stramieninstelling voor specifieke camera's overschrijven" te kiezen.

Wil je je standaardinstelling afhankelijk
maken van de gebruikte ISO instelling in de
camera dan moet je daar eerst wat voor
doen.
Opnames maken met de verschillende ISOwaarden waarvoor je de instelling wilt laten
werken.
Die opnames verschillend bewerken waarbij
je je eigen keuze maakt om de instellingen
voor elke iso-waarde zo te kiezen als jij ze
hebben wilt. Het zal waarschijnlijk vooral
over de ruisonderdrukking gaan, maar dat is
je eigen ding.
Dan de twee of meer opnames selecteren in
Lightroom, en vervolgens kiezen voor het
toevoegen van een voorinstelling. Daar krijg
je dan de keuze, links onderin, om een ISOadaptieve voorinstelling te maken.
Als je dat gedaan hebt kun je die aan je
cameramodel toewijzen en dan worden de
opnames bij het importeren of het herstellen
van de ontwikkel instellingen op basis van de
ISO-waarde verschillend aangepast.
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Hier kies je het programma waarmee je
foto's verder wilt bewerken als je vindt dat
Lightroom niet genoeg mogelijkheden biedt.
Photoshop is de voor de hand liggende
eerste keuze. Wil je nog veel aanpassingen
doen, dan is 16-bits noodzakelijk. TIFF of
PSD is een eigen keuze, de kleurruimte
AdobeRGB is handig omdat het overal voor
te gebruiken is. sRGB is voor internet,
ProPhotoRGB voor fotografen die heel goed
opletten wat ze verder met hun bestanden
doen want alleen bruikbaar in combinatie
met 16-bits. Een tweede programma naar
keuze toe te voegen.
De instellingen voor het werken met DNGbestanden. Het insluiten van het oorspronkelijke RAW-bestand is zinloos, tenzij je ooit
nog met andere programma's wilt werken
die DNG niet ondersteunen, maar je krijgt
heel grote bestanden. Onderaan wat opties
om te zorgen voor universeel bruikbare
bestands-namen zonder rare karakters.

Als je er voor kiest de trefwoorden door
spaties te scheiden kun je geen trefwoorden
maken die uit meer dan één woord bestaan.
Onderaan een aantal keuzes voor wat je te
zien krijgt over je foto's in de catalogus,
allemaal eenvoudig te begrijpen wat het
eﬀect er van is.

Bovenaan de keuzes voor het maximaal
gebruik maken van de grafische processor.
Bij ontwikkelen kun je het eﬀect van
voorinstellingen al zichtbaar maken door ze
alleen maar aan te wijzen, dat staat hier uit,
en je kunt kiezen voor slimme voorvertoningen om je foto's te bewerken. Die
moet je dan wel aan laten maken bij het
importeren.
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Per catalogus zijn er dan nog wat instellingen, niet onbelangrijk!
Hier zie je wat informatie en je kunt
kiezen om met vaste regelmaat een
back-up van je catalogus te laten
maken. Die staat ook gewoon op je
vaste schijf, dus heb je ook nog een
echte back-up van je hele computer
nodig! En je moet zelf de oude backups weghalen.

De standaardgrootte is de maat van je
beeldscherm, en wanneer je je foto's
bewerkt en inzoomt worden er
voorvertoningen van de volledige
grootte gemaakt. Als je vindt dat die
teveel ruimte innemen kun je bepalen
na hoeveel tijd die weer weggedaan
worden.

Dit is heel belangrijk en het staat niet
vanzelf allemaal goed. De tweede en
derde optie zorgen ervoor dat de
aanpassingen die je in Lightroom doet
ook door Camera RAW gelezen
worden.
Bij adressen deze twee aanzetten als
je foto's op de kaart hun lokatie
toewijst.
Gezichten detecteren kost tijd en
heeft alleen zin als er niet teveel
verschillende mensen op je foto's
staan.
En als je het opnametijdstip wijzigt, nood-zakelijk bij reproducties van negatieven, is het wel mooi
als die aanpassing ook in het bestand zelf terecht komt.
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Photoshop heeft een nogal uitgebreide reeks voorkeuren, veel
ervan is of heel eenvoudig te
begrijpen, en een hoop instellingen
zijn voor fotografen van geen belang.

Hier is uitgezet dat je het opstartscherm te zien krijgt, ook het
exporteren van het klembord staat uit
omdat het vaak een melding geeft
dat het te groot is.
En je kunt de oude interface kiezen
voor het maken van een nieuw
document.
Als je ergens wilt opslaan wat je met
een foto gedaan hebt kun je dat hier
aangeven: in het bestand zelf is het
handigst.
En met gedetailleerd staat alles er in,
je kunt er overigens alleen maar naar
terug kijken, het is geen werkende
geschiedenis die je kunt gebruiken.
Bovenin staan instellingen voor het
bewaren en bestandsnamen.
Hier vindt je de andere manier om
naar de Camera RAW voorkeuren te
gaan.
De EXIF profiel tag is achterhaald.
Rotatiegegevens zijn handig, behalve
als je reproducties maakt.
Lagen in TIFF-bestanden, alleen als
je zeker weet dat de volgende
gebruiker er mee over weg kan.

En zo heb ik mijn penselen ingesteld,
hoewel ik eigenlijk alleen nog maar
het slim retoucheer penseel gebruik.
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Deze vindt je ook in de NIDF-norm op te halen via www.nidf.nl.
De keuze van de werkruimten is van beperkte betekenis omdat je feitelijk altijd zelf foto's maakt
en die zijn voorzien van een kleurprofiel. Dan heeft deze keuze geen enkele betekenis want
Photoshop opent alles door elkaar met een correcte weergave.
Het behoud van ingesloten profielen is de enige zinnige optie als je in de juiste kleurweergave
geïnteresseerd bent.
En alleen bij het ontbreken van een profiel wil je daar een waarschuwing voor krijgen, in de andere
gevallen gaat het gewoon goed zonder dat je met vragen wordt lastig gevallen.
Bij het omzetten de Adobe Color Engine kiezen en relatief colorimetrisch, compensatie zwartpunt
is daarbij noodzakelijk.
Compenseren voor scèneprofielen voor wie met video werkt.
De geavanceerde instellingen allemaal uit laten staan.
———————
Voor op- en aanmerkingen: eduard@nidf.nl
Op www,nidf.nl staat nog allerlei handige informatie over digitale fotografie.
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