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Den store Lightroom CC bog Martin Simon Hent PDF Du skal nu i gang med bogen “Den store Lightroom
CC bog”, som er en bred og grundig gennemgang af alle områder i Adobe Lightroom CC. Lightroom CC er
den seneste udgave af dette program, som bliver mere og mere populært blandt både professionelle og ikke
professionelle fotografer for hver ny udgave, der kommer. Du kan både bruge Lightroom CC på en Windows

computer og på en Mac computer. Lightroom CC er en del af Creative Cloud, som giver nogle flere
muligheder i forhold til, hvis du køber Lightroom 6 som et selvstændigt program. Creative Cloud bliver

gennemgået senere i denne bog.

Hvorfor er Lightroom så populær
Det er det fordi, det er procesorienteret, og du kan skræddersy processen, så den passer nøjagtig til den måde,
du ønsker at arbejder med dine billeder på – fra du tager dem, til de er klar til udskrivning eller blive udgivet

online. Her er et eksempel på en overordnet trin for trin gennemgang af selve processen:
1 – Du tager billederne med dit kamera og de placeres på et kort eller en harddisk.

2 – Du placerer og importerer billederne i Lightroom, så du altid kan finde dem igen – både i og uden for
Lightroom. Du får en opskrift på, hvordan du gør det senere i bogen.

3 – Du billedbehandler med de mange professionelle værktøjer, du har til rådighed i Lightroom, hvis det er
nødvendigt. Lightroom indeholder en avanceret Raw-editor, hvor du også kan redigere andre typer af filer
som JPG og TIFF. Billedbehandling er ikke destruktiv i Lightroom, så du kan altid nulstille redigerede

billeder.
4 – Du kan nu udskrive billederne, og du kan oprette flotte slideshows eller fotobøger. Du kan også oprette et

webgalleri og uploade det til en webside inde fra Lightroom eller gemme webgalleriet på din harddisk.

Lightroom er også et fantastisk organiseringsværktøj
Lightroom er også et fantastisk organiseringsværktøj, hvor du kan placere og organisere alle de billed- og

video-filer, du har taget indtil nu, og alle dem du kommer til at tage fremadrettet. Hvordan du gør det, får du
en opskrift på i bogens kapitel 3.

Mange muligheder for billedbehandling
Du har masser af fede værktøjer til billedbehandling i Lightroom CC – bl.a. en fuldblods Raw-editor, som du

også kan redigere andre billedtyper i som JPG og TIFF.

Lightroom CC og Photoshop CC samt andre programmer
Der er billedbehandlings-opgaver, du ikke kan løse i Lightroom CC, da du bl.a. ikke kan arbejde med lag,
men du kan nemt overføre et billede til Photoshop og synkronisere det tilbage i Lightroom, når du er færdig

med at redigere billedet. Det kræver, at Photoshop er installeret på din computer. Når du er i Develop-
modulet, kan du højreklikke på et billede og vælge Edit in (Rediger i) og vælge programmet, som billedet så
automatisk åbnes i. Du kan også bruge andre billedbehandlings-programmer som f.eks. Adobe Photoshop

Elements.

Flere fordele med Lightroom
Ud over de allerede nævnte fordele ved Lightroom er her nogle flere: Brugervenlighed – nemmere at bruge
end Photoshop: Automatisering – du kan behandle mange billeder ad gangen: Forhåndsindstillinger – du kan
foretage mange redigeringer med et enkelt klik: Ikke destruktiv – al billedbehandling er ikke destruktiv.

Er dette en begynderbog
Denne bog går i dybden med Lightroom – helt ned i de små detaljer, men der er masser af grundige trin for
trin gennemgange, mange billeder, og bogen går kronologisk frem, så du både kan læse den fra start til slut
og bruge den som opslagsbog. Og så er funktionerne oversat til dansk, og der er masser af tips og tricks og

praktiske eksempler. Jeg tror, at en ny bruger af Lightroom vil kunne komme rigtig godt i gang med
Lightroom CC med denne bog og gå fra at være en ny bruger af Lightroom CC til at blive en superbruger.
Lightroom CC er på engelsk, men paneler, kommandoer og funktioner er oversat til dansk gennem denne

bog.

Rigtig god arbejdslyst med dit arbejde i Adobe Lightroom CC.
Martin Simon, Solrød Strand i efteråret 2015

 



Du skal nu i gang med bogen “Den store Lightroom CC bog”, som er
en bred og grundig gennemgang af alle områder i Adobe Lightroom
CC. Lightroom CC er den seneste udgave af dette program, som
bliver mere og mere populært blandt både professionelle og ikke
professionelle fotografer for hver ny udgave, der kommer. Du kan
både bruge Lightroom CC på en Windows computer og på en Mac
computer. Lightroom CC er en del af Creative Cloud, som giver

nogle flere muligheder i forhold til, hvis du køber Lightroom 6 som
et selvstændigt program. Creative Cloud bliver gennemgået senere i

denne bog.

Hvorfor er Lightroom så populær
Det er det fordi, det er procesorienteret, og du kan skræddersy

processen, så den passer nøjagtig til den måde, du ønsker at arbejder
med dine billeder på – fra du tager dem, til de er klar til udskrivning
eller blive udgivet online. Her er et eksempel på en overordnet trin

for trin gennemgang af selve processen:
1 – Du tager billederne med dit kamera og de placeres på et kort eller

en harddisk.
2 – Du placerer og importerer billederne i Lightroom, så du altid kan
finde dem igen – både i og uden for Lightroom. Du får en opskrift

på, hvordan du gør det senere i bogen.
3 – Du billedbehandler med de mange professionelle værktøjer, du
har til rådighed i Lightroom, hvis det er nødvendigt. Lightroom

indeholder en avanceret Raw-editor, hvor du også kan redigere andre
typer af filer som JPG og TIFF. Billedbehandling er ikke destruktiv i

Lightroom, så du kan altid nulstille redigerede billeder.
4 – Du kan nu udskrive billederne, og du kan oprette flotte

slideshows eller fotobøger. Du kan også oprette et webgalleri og
uploade det til en webside inde fra Lightroom eller gemme

webgalleriet på din harddisk.

Lightroom er også et fantastisk organiseringsværktøj
Lightroom er også et fantastisk organiseringsværktøj, hvor du kan

placere og organisere alle de billed- og video-filer, du har taget indtil
nu, og alle dem du kommer til at tage fremadrettet. Hvordan du gør

det, får du en opskrift på i bogens kapitel 3.

Mange muligheder for billedbehandling
Du har masser af fede værktøjer til billedbehandling i Lightroom CC
– bl.a. en fuldblods Raw-editor, som du også kan redigere andre

billedtyper i som JPG og TIFF.

Lightroom CC og Photoshop CC samt andre programmer
Der er billedbehandlings-opgaver, du ikke kan løse i Lightroom CC,
da du bl.a. ikke kan arbejde med lag, men du kan nemt overføre et
billede til Photoshop og synkronisere det tilbage i Lightroom, når du

er færdig med at redigere billedet. Det kræver, at Photoshop er
installeret på din computer. Når du er i Develop-modulet, kan du



højreklikke på et billede og vælge Edit in (Rediger i) og vælge
programmet, som billedet så automatisk åbnes i. Du kan også bruge
andre billedbehandlings-programmer som f.eks. Adobe Photoshop

Elements.

Flere fordele med Lightroom
Ud over de allerede nævnte fordele ved Lightroom er her nogle flere:

Brugervenlighed – nemmere at bruge end Photoshop:
Automatisering – du kan behandle mange billeder ad gangen:

Forhåndsindstillinger – du kan foretage mange redigeringer med et
enkelt klik: Ikke destruktiv – al billedbehandling er ikke destruktiv.

Er dette en begynderbog
Denne bog går i dybden med Lightroom – helt ned i de små detaljer,
men der er masser af grundige trin for trin gennemgange, mange

billeder, og bogen går kronologisk frem, så du både kan læse den fra
start til slut og bruge den som opslagsbog. Og så er funktionerne
oversat til dansk, og der er masser af tips og tricks og praktiske

eksempler. Jeg tror, at en ny bruger af Lightroom vil kunne komme
rigtig godt i gang med Lightroom CC med denne bog og gå fra at
være en ny bruger af Lightroom CC til at blive en superbruger.
Lightroom CC er på engelsk, men paneler, kommandoer og

funktioner er oversat til dansk gennem denne bog.

Rigtig god arbejdslyst med dit arbejde i Adobe Lightroom CC.
Martin Simon, Solrød Strand i efteråret 2015
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