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Digitalfotografens önskebok! Med den här boken som även lämpar sig för nybörjare lär du dig utnyttja det
digitala bildformatet på ett mångsidigt sätt. När du läst den här innehållsrika handboken kan du bland annat
ordna dina bilder i ett lätthanterligt bildarkiv och redigera dem med olika bildbehandlingstekniker. Du lär dig
också hur du av dina bästa bilder skapar fotoprojekt, bildspel och interaktiva fotogallerier som du kan dela
med dig till dina vänner, antingen som utskrifter eller via e-post eller Internet.
Att jobba med bilder i efterhand är en del av foto. GIMP is a cross-platform image editor available for
GNU/Linux, OS X, Windows and more operating systems. Här ser du 100 onlinekurser inom de tre stora
programmen. Med Bridge kan du öppna en bild i Camera Raw (som följer med Bridge) och där finns de
bildbehandsverktyg du behöver för att förbättra dina fotografier. Få ordning, bildbehandla och publicera.
Bridge är sedan 10 år så pass knutet till Photoshop att du ofta får lära dig programmet i kurser och böcker om
Photoshop.
The Free & Open Source Image Editor. Gå med idag. GIMP is a cross-platform image editor available for
GNU/Linux, OS X, Windows and more operating systems. Att jobba med bilder i efterhand är en del av foto.
och passar såväl yrkesmän som amatörer. och passar såväl yrkesmän som amatörer.

Bridge är sedan 10 år så pass knutet till Photoshop att du ofta får lära dig programmet i kurser och böcker om
Photoshop. Med Bridge kan du öppna en bild i Camera Raw (som följer med Bridge) och där finns de
bildbehandsverktyg du behöver för att förbättra dina fotografier. This is the official website of the GNU
Image Manipulation Program (GIMP). This is the official website of the GNU Image Manipulation Program
(GIMP). It is f Användargränssnittet i det här gratisprogrammet påminner om Elements och Photoshop, och
man får många av verktygen är desamma, liksom möjligheten att … Monet digitizer / digital ritplatta –
Professionellt kreativitetsverktyg med professionella specifikationer och ett attraktivt pris.

