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Photoshop CS6 for nye brugere Martin Simon Hent PDF Du skal nu i gang med en E-bog om Photoshop CS6
for nye brugere, og det indebærer, at alt er forklaret helt ned i detaljen med masser af praktiske eksempler, du
kan prøve på dine egne billeder med det samme. Det meste i bogen kan også bruges sammen med Photoshop
CC. Programmet Photoshop CS6 Selve programmet Photoshop CS6 behøver nok ikke meget introduktion, da
det bare bliver mere og mere populært for hver udgave, der kommer, men det kan så også være lidt svært at
komme i gang med at bruge programmet, fordi der er så utrolig mange muligeheder, når du har brug for at
redigere et billede på den ene eller den anden måde. Det kan være en lille redigering, der kan klares med

Auto-funktionerne i programmet eller en større opgave, som kræver viden og øvelse i at bruge programmet.
Og du kan lige så godt vænne dig til, at der som regel er flere måder at nå frem til et resultat på, men det er
også en af de ting, som gør Photoshop til et spændende program. Efterhånden som du får mere erfaring med
at bruge programmet, så dukker der flere og flere muligheder op, når du skal redigere et billede. Formål og

indhold Med denne bog håber jeg at gøre det lettere for dig med at komme i gang med at bruge dette
fantastiske program til små og store redigeringer af dine billeder. Du får en grundig gennemgang af vigtige
områder, begreber og værktøjer, som indgår i alle former for billedbehandling med Photoshop CS6: Her er en
liste med de områder, begreber og værktøjer, du kommer gennem i denne E-bog. Se indholdsfortegnelsen for

den fulde liste af indholdet i denne E-bog på Forlaget TextMasters Facebook-side: Hvordan du åbner
Photoshop CS6 på forskellige måder. Hvordan du indlæser og åbner et eller flere billeder i Photoshop CS6
samt genkender forskellige relevante filtyper. Hvordan du lukker filer (billeder) og Photoshop samt, hvordan
du gemmer billeder i Photoshop CS6. Hvordan du arbejder med brugerfladen og tilpasser den, så den er

skræddersyet til din måde at bruge Photoshop CS6 på. Hvordan et billede er opbygget helt fra bunden af fra
den enkelte pixel til det samlede billede, som består af tusindevis af pixel. Hvordan farver dannes og bruges i
Photoshop CS6. RGB-farvemodellen, CMYK-farvemodellen, farvehjulet og komplementærfarver, varme og
kolde farver, farvestik. Hvordan du ændrer på et billeds størrelse via Billedstørrelse-dialogboksen, som kan
være lidt speciel at arbejde med samt beskæringsværktøjet. Hvordan du arbejder med lag i Photoshop. Lag er
en af de væsentligste brikker, der har gjort Photoshop til den succes, den er i dag. Du får også en gennemgang
af de vigtigste lagblandinger i praktisk brug. Lagblandinger er et fantastisk værktøj. Hvordan du markerer i
Photoshop. Alle markeringsværktøjerne gennemgås i praktisk brug. Hvordan du opretter og bruger tekst i

Photoshop CS6. Hvordan du bruger filtre i praksis. Hvordan du kloner og reparerer (retouchere). Hvordan du
transformerer billeder og billedelementer op eller ned. Hvordan du bruger Smart Objekteter til at transformere

ikke destruktivt. Hvordan du bruger filtre ikke destruktivt med Smart Objekter og Smart Filtre.
Programudgave i denne E-bog I denne E-bog arbejder jeg med den engelske udgave af Photoshop CS6, men
alt er oversat, hvor det er nødvendigt. Bruger du den danske udgave af Photoshop CS6, vil du nemt kunne
følge med alligevel. Optimering af billeder i denne E-bog Kvaliteten af billederne i denne E-bog er nøje
gennemgået både ved læsning i pdf-dokumentet og i Adobe Digital Editions, så alle billeder ses tydeligt

enten direkte eller ved at zoome lidt ind. Kør i fuld skærm i Adobe Digital Editions, og zoom ind, hvis det er
nødvendigt. Tips og tricks og smarte genveje Denne E-bog indeholder trin for trin-gennemgange, så alle kan
være med, men den er også spækket med tips og tricks og smarte genveje i de forskellige områder, som bogen

gennemgår.

 



Du skal nu i gang med en E-bog om Photoshop CS6 for nye brugere,
og det indebærer, at alt er forklaret helt ned i detaljen med masser af
praktiske eksempler, du kan prøve på dine egne billeder med det

samme. Det meste i bogen kan også bruges sammen med Photoshop
CC. Programmet Photoshop CS6 Selve programmet Photoshop CS6
behøver nok ikke meget introduktion, da det bare bliver mere og
mere populært for hver udgave, der kommer, men det kan så også

være lidt svært at komme i gang med at bruge programmet, fordi der
er så utrolig mange muligeheder, når du har brug for at redigere et
billede på den ene eller den anden måde. Det kan være en lille

redigering, der kan klares med Auto-funktionerne i programmet eller
en større opgave, som kræver viden og øvelse i at bruge programmet.
Og du kan lige så godt vænne dig til, at der som regel er flere måder
at nå frem til et resultat på, men det er også en af de ting, som gør
Photoshop til et spændende program. Efterhånden som du får mere
erfaring med at bruge programmet, så dukker der flere og flere
muligheder op, når du skal redigere et billede. Formål og indhold
Med denne bog håber jeg at gøre det lettere for dig med at komme i

gang med at bruge dette fantastiske program til små og store
redigeringer af dine billeder. Du får en grundig gennemgang af

vigtige områder, begreber og værktøjer, som indgår i alle former for
billedbehandling med Photoshop CS6: Her er en liste med de

områder, begreber og værktøjer, du kommer gennem i denne E-bog.
Se indholdsfortegnelsen for den fulde liste af indholdet i denne E-
bog på Forlaget TextMasters Facebook-side: Hvordan du åbner

Photoshop CS6 på forskellige måder. Hvordan du indlæser og åbner
et eller flere billeder i Photoshop CS6 samt genkender forskellige
relevante filtyper. Hvordan du lukker filer (billeder) og Photoshop
samt, hvordan du gemmer billeder i Photoshop CS6. Hvordan du

arbejder med brugerfladen og tilpasser den, så den er skræddersyet til
din måde at bruge Photoshop CS6 på. Hvordan et billede er opbygget
helt fra bunden af fra den enkelte pixel til det samlede billede, som
består af tusindevis af pixel. Hvordan farver dannes og bruges i
Photoshop CS6. RGB-farvemodellen, CMYK-farvemodellen,

farvehjulet og komplementærfarver, varme og kolde farver, farvestik.
Hvordan du ændrer på et billeds størrelse via Billedstørrelse-
dialogboksen, som kan være lidt speciel at arbejde med samt

beskæringsværktøjet. Hvordan du arbejder med lag i Photoshop. Lag
er en af de væsentligste brikker, der har gjort Photoshop til den
succes, den er i dag. Du får også en gennemgang af de vigtigste

lagblandinger i praktisk brug. Lagblandinger er et fantastisk værktøj.
Hvordan du markerer i Photoshop. Alle markeringsværktøjerne
gennemgås i praktisk brug. Hvordan du opretter og bruger tekst i
Photoshop CS6. Hvordan du bruger filtre i praksis. Hvordan du

kloner og reparerer (retouchere). Hvordan du transformerer billeder
og billedelementer op eller ned. Hvordan du bruger Smart Objekteter
til at transformere ikke destruktivt. Hvordan du bruger filtre ikke



destruktivt med Smart Objekter og Smart Filtre. Programudgave i
denne E-bog I denne E-bog arbejder jeg med den engelske udgave af
Photoshop CS6, men alt er oversat, hvor det er nødvendigt. Bruger
du den danske udgave af Photoshop CS6, vil du nemt kunne følge
med alligevel. Optimering af billeder i denne E-bog Kvaliteten af

billederne i denne E-bog er nøje gennemgået både ved læsning i pdf-
dokumentet og i Adobe Digital Editions, så alle billeder ses tydeligt
enten direkte eller ved at zoome lidt ind. Kør i fuld skærm i Adobe
Digital Editions, og zoom ind, hvis det er nødvendigt. Tips og tricks

og smarte genveje Denne E-bog indeholder trin for trin-
gennemgange, så alle kan være med, men den er også spækket med
tips og tricks og smarte genveje i de forskellige områder, som bogen

gennemgår.
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