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enhver, der har lyst til, interesse for eller behov for at arbejde med billedbehandling i
billedbehandlingsprogrammet Paint Shop Pro X. Bogen henvender sig til både begyndere og øvede brugere
og kommer vidt omkring i beskrivelsen af fremgangsmåder og begreber, som alle tager afsæt i de emner, der
er relevante i forhold til moderne billedbehandling. Bogen søger at gå i dybden med en lang række af de
teknikker og fremgangsmåder, som må anses for relevante for den digitale fotograf og andre, som ønsker at
arbejde med billedbehandling. Den består af både forklaringer og teori, men også en masse håndgribelige og

pædagogiske fremgangsmåder. Kapitlerne er opdelt efter overordnet emne og alle fremgangsmåder og
beskrivelser er gjort så velillustrerede som muligt både i form af skærmbilleder og eksempelbilleder. Blandt

de mange emner og discipliner, som bogen ser nærmere på, er:

· Det digitale billedes opbygning

· Farvestyring

· Beskæring, opretning, rotering

· Opløsning og billedstørrelse

· Fritlægning

· Justering af farver og kontrast

· Retouchering

· Sort/hvid-konvertering

· Skarphedsteknikker

· RAW

· Forskellige automatiske funktioner

· Og meget andet spændende
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