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spændende funktioner i Adobe Photoshop CS2 gennemgås i letforståelige og velillustrerede eksempler

og arbejdsanvisninger.

Denne bog ser nærmere på en lang række af de teknikker og fremgangsmåder, som er relevante i forhold til
denne seneste version af Photoshop. Der vil også blive berørt emner, som giver mening i tidligere versioner af

programmet, men indholdet fokuserer på discipliner og funktioner, som er nye i Photoshop CS2. Blandt
eksemplerne på sådanne emner er:

· Filhåndtering i Adobe Bridge

· Reparation af røde øjne

· Smart objects

· Skarphedsværktøjer

· Støjreduktion

· RAW

· HDR

· Linsekorrektion

· Fordrejning

· Forsvindingspunkt

· Og mange andre spændende emner

I starten af bogen findes en lynintroduktion, som henvender sig til brugere, der arbejder med programmet for
første gang. Således henvender bogen sig både til brugere, som aldrig har arbejdet med Photoshop før, og
brugere, som har mere erfaring med programmet, og som ønsker at blive indført i de nyeste discipliner og

teknikker.

Kapitlerne er opdelt efter overordnet emne, og alle fremgangsmåder og beskrivelser er velillustrerede både i
form af skærmbilleder og eksempelbilleder, så du aldrig går "galt i byen".
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