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Photoshop Elements 11 Nyheder, Editorer og RAWMartin Simon Hent PDF Du skal nu i gang med en ny E-
bog, som handler om alt det nye i Photoshop Elements 11. Den røde tråd i denne bog er nyhederne i

Organizer og i de tre editorer – Quick Editoren, Guided Editoren og Expert Editoren, som Standard-Editoren
nu hedder. Du kan også bruge bogen med Photoshop Elements 12.

Indholdet i denne bog
Indholdet i denne bog handler først og fremmest om den nye brugerflade og de nye muligheder for at

billedbehandle i de tre Editorer, da det er der, de største nyheder er placeret, men du får også en gennemgang
af den nye brugerflade i Organizer samt, hvordan du arbejder med Medie-filer i Organizer og åbner et eller
flere billeder i en af de tre editorer. Der kommer senere en bog, som kun handler om og og går i dybden med

Organizer i PE11.

Organizer
Her er nogle af de emner som gennemgås i kapitlet om Organizer

Den nye tre-delte brugerflade
Arbejde med mapper og filer i de nye Mappe-visninger

Instant Fix (mest Auto-funktioner)
Crop (Beskæring)

Arbejde med Thumbnail (Miniaturebilleder)
Beskær et billede i praksis

Arbejde med billedformater (15x10-billeder)
Arbejde med Version-Set

Arbejde med at Stakke billeder

Quick Editoren
Quick Editoren har også fået en hel ny og forbedret brugerflade med nye værktøjer, som du skal se nærmere
på i kapitlet om Quick Editoren, hvor du får en grundig gennemgang af brugerflade og værktøjer i forbindelse

med praktisk billedbehandling.

Guided Edit (trin for trin opskrifter)
Der er flere nye fede guider, som alle bliver gennemgået i praksis. Du ser også, hvordan du kan forbedre

resultatet efter guiden i forbindelse med praktisk billedbehandsling, hvor du bl.a. kommer til at arbejde med
markering, pensler og den nye kraftigt forbedrede Refine Edge (Juster kant)-funktion. De fire nye fede guider

er:

High Key-effekt
Low Key-effekt
Vignette-effect
Tilt-Shift-effect

Expert Editoren
Kapitlet om den nye Expert Editor er meget grundigt, og der er både en gennemgang af den nye brugerflade
og de nye værktøjer. Alt bliver gennemgået i dette store kapitel med masser af kreativ billedbehandling. Det
er også her, du skal se og arbejde med de nye filtre i PE11 – bl.a. Comic-filteret, som er et fantastisk filter. Du

kommer også til at arbejde med Layer Styles (Lagtyper), som er blevet meget nemmere at arbejde med i
PE11. Du skal bl.a. se, hvordan du downloader, installerer og bruger nye Lagtyper fra internettet.

Camera RAW 7
Der er virkelig sket noget med den nye Camera RAW 7.2-editor i PE11. Du har nu fået nogle helt nye og

forbedrede værktøjer, som allerede findes i storebror-programmet Photoshop CS6. Og det gode er, at hvis du
åbner RAW-billeder fra tidligere udgaver Camera RAW, så har du stadig mulighed for at bruge den samme
Camera RAW-editor, du brugte den gang, hvis du ikke vil ændre på billedbehandlingen af billedet. Alle de

nye værktøjer bliver gennemgået i dette kapitel om Camera RAW i PE11.
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Organizer og i de tre editorer – Quick Editoren, Guided Editoren og
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Indholdet i denne bog
Indholdet i denne bog handler først og fremmest om den nye
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Quick Editoren
Quick Editoren har også fået en hel ny og forbedret brugerflade med

nye værktøjer, som du skal se nærmere på i kapitlet om Quick
Editoren, hvor du får en grundig gennemgang af brugerflade og

værktøjer i forbindelse med praktisk billedbehandling.
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Der er flere nye fede guider, som alle bliver gennemgået i praksis.
Du ser også, hvordan du kan forbedre resultatet efter guiden i

forbindelse med praktisk billedbehandsling, hvor du bl.a. kommer til
at arbejde med markering, pensler og den nye kraftigt forbedrede
Refine Edge (Juster kant)-funktion. De fire nye fede guider er:

High Key-effekt
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Vignette-effect
Tilt-Shift-effect

Expert Editoren
Kapitlet om den nye Expert Editor er meget grundigt, og der er både



en gennemgang af den nye brugerflade og de nye værktøjer. Alt
bliver gennemgået i dette store kapitel med masser af kreativ

billedbehandling. Det er også her, du skal se og arbejde med de nye
filtre i PE11 – bl.a. Comic-filteret, som er et fantastisk filter. Du
kommer også til at arbejde med Layer Styles (Lagtyper), som er
blevet meget nemmere at arbejde med i PE11. Du skal bl.a. se,
hvordan du downloader, installerer og bruger nye Lagtyper fra

internettet.

Camera RAW 7
Der er virkelig sket noget med den nye Camera RAW 7.2-editor i
PE11. Du har nu fået nogle helt nye og forbedrede værktøjer, som
allerede findes i storebror-programmet Photoshop CS6. Og det gode
er, at hvis du åbner RAW-billeder fra tidligere udgaver Camera
RAW, så har du stadig mulighed for at bruge den samme Camera

RAW-editor, du brugte den gang, hvis du ikke vil ændre på
billedbehandlingen af billedet. Alle de nye værktøjer bliver

gennemgået i dette kapitel om Camera RAW i PE11.
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