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Lightroom 5 Daniel Riegels Hent PDF Lightroom er det mest populære program blandt professionelle

fotografer til efterbehandling og organisering af digitale fotos. Programmets brugervenlighed betyder dog, at
også mange amatørfotografer har taget Lightroom til sig. I hæftet Lightroom 5 - til PC og mac kan du lære,
hvordan du på optimal og effektiv vis arbejder med dine billeder i programmet. Hæftet er logisk bygget op
som et opslagsværk, så du hurtigt kan danne dig overblik over de enkelte funktioner. Du vil finde ud af,
hvordan du bedst muligt kan bruge biblioteksdelen af programmet til at organisere og sortere dine billeder

ved hjælp af de forskellige katalogiseringsværktøjer. Desuden skal vi kigge på de mange
efterbehandlingsfunktioner, der lader dig gøre alt fra at rette lys- og farveforhold til at foretage reelle
billedmanipulationer med retoucheringsværktøjet. Hæftet er skrevet til Lightroom 5, men kan i vid

udstrækning også bruges til ældre versioner af programmet.

 

Lightroom er det mest populære program blandt professionelle
fotografer til efterbehandling og organisering af digitale fotos.
Programmets brugervenlighed betyder dog, at også mange

amatørfotografer har taget Lightroom til sig. I hæftet Lightroom 5 -
til PC og mac kan du lære, hvordan du på optimal og effektiv vis

arbejder med dine billeder i programmet. Hæftet er logisk bygget op
som et opslagsværk, så du hurtigt kan danne dig overblik over de
enkelte funktioner. Du vil finde ud af, hvordan du bedst muligt kan
bruge biblioteksdelen af programmet til at organisere og sortere dine

billeder ved hjælp af de forskellige katalogiseringsværktøjer.
Desuden skal vi kigge på de mange efterbehandlingsfunktioner, der
lader dig gøre alt fra at rette lys- og farveforhold til at foretage reelle
billedmanipulationer med retoucheringsværktøjet. Hæftet er skrevet
til Lightroom 5, men kan i vid udstrækning også bruges til ældre



versioner af programmet.
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