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Photoshop CS - trin for trin Heine Lennart Christensen Hent PDF Dette er bogen, der viser dig, hvordan du
arbejder med Photoshop CS og programmets mange muligheder og funktioner på et grundlæggende niveau,
uanset om du arbejder med retouchering og billedbehandling eller fremstilling af grafik til tryksager eller
internettet. Hvis du har et digitalt fotografiapparat og gerne vil lære, hvordan du med Photoshop CS får det
bedste ud af dine billeder, vil du med denne bog kunne lære en lang række nyttige funktioner at kende, som

kan hjælpe dig med at få det bedste ud af dine billeder. Ved hjælp af letforståelige, pædagogiske og
velillustrerede anvisninger og beskrivelser får du et systematisk indblik i mange af de muligheder, som

Photoshop CS giver dig. Der er lagt vægt på en bred gennemgang af de grundlæggende og altid anvendelige
discipliner, så du i løbet af denne bog kommer godt rundt i programmet og opbygger en fortrolighed med
brugerfladen og de mange muligheder, som dette fremragende program giver dig. Bogen indeholder bl.a.

anvisninger, som omhandler

· En introduktion til Photoshop CS

· Programmets opbygning

· Tilpasning af Photoshop

· Det digitale billede

· Filhåndtering med Filbrowseren

· Markeringer

· Tekst i Photoshop

· Farver og farveforløb

· Tegning og kurver

· Hjælpelinjer og gitre

· Billedbehandling

· Filtre

· Udskrivning

· Fremstilling af webgrafik

· Automatiserede opgaver

 

Dette er bogen, der viser dig, hvordan du arbejder med Photoshop
CS og programmets mange muligheder og funktioner på et

grundlæggende niveau, uanset om du arbejder med retouchering og
billedbehandling eller fremstilling af grafik til tryksager eller



internettet. Hvis du har et digitalt fotografiapparat og gerne vil lære,
hvordan du med Photoshop CS får det bedste ud af dine billeder, vil
du med denne bog kunne lære en lang række nyttige funktioner at
kende, som kan hjælpe dig med at få det bedste ud af dine billeder.

Ved hjælp af letforståelige, pædagogiske og velillustrerede
anvisninger og beskrivelser får du et systematisk indblik i mange af
de muligheder, som Photoshop CS giver dig. Der er lagt vægt på en

bred gennemgang af de grundlæggende og altid anvendelige
discipliner, så du i løbet af denne bog kommer godt rundt i

programmet og opbygger en fortrolighed med brugerfladen og de
mange muligheder, som dette fremragende program giver dig. Bogen

indeholder bl.a. anvisninger, som omhandler

· En introduktion til Photoshop CS

· Programmets opbygning

· Tilpasning af Photoshop

· Det digitale billede

· Filhåndtering med Filbrowseren

· Markeringer

· Tekst i Photoshop

· Farver og farveforløb

· Tegning og kurver

· Hjælpelinjer og gitre

· Billedbehandling

· Filtre

· Udskrivning

· Fremstilling af webgrafik

· Automatiserede opgaver

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Photoshop CS - trin for trin&s=dkbooks

