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Billedbehandling med Paint Shop Pro 7.0 Henrik Schurmann Hent PDF Forlaget skriver: Billedbehandling på
computer bliver mere og mere almindeligt. Det skyldes dels de digitale kameraers fremmarch, og dels de
fotoprintere du kan få i dag. De udskriver billeder i en kvalitet, der kan matche den, du er vant til at se på

billeder fremkaldt hos din fotohandler.

Et af de programmer, der kan bruges til billedbehandling, er Paint Shop Pro 7. Dette program er meget mere
end et professionelt maler-værksted, som navnet ellers antyder. Det er et fantastisk godt værktøj til

billedbehandling.

Denne bog koncentrerer sig om billedbehandlingen i programmet. Det betyder, at der er mange andre
faciliteter i programmet, som ikke bliver gennemgået i bogen. Forfatteren har i stedet valgt at behandle nogle

af de mest almindelige situationer, du vil komme ud for, når du arbejder med billeder på din computer.

Først i bogen lærer du lidt om programmets opbygning, og om det digitale billede. Dernæst kommer du til
selve billedbehandlingsdelen. Her lærer du en masse tricks, og du får gode ideer til, hvordan du gør dine
billeder bedre. Dernæst er der en gennemgang af de forskellige udskrivningsprocedurer. Endelig er der et

kapitel om tilpasning af billeder til brug på Internet.
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