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Adobe
Photoshop CS4
Az Adobe Photoshop CS4 jelenti a világban a professzionális képszerkesztés alapjait. Ez a
konkurencia nélkül álló grafikai program bármely felhasználási területen állandó, kiváló
minőséget garantál. Segítségével kompozíciós montázsgrafikákat készíthetünk, de valósághű
ecsetstílusai önmagában is alkalmassá teszik festésre, rajzolásra. Fotográfusok használhatják,
mint sötétkamrát, ahol hagyományos feladatokat végezhetnek el jóval rövidebb idő alatt,
alacsonyabb költséggel, valamint kijavíthatják a felvételi hibákat is. Bármely területen
kívánunk publikálni, az ebben a szoftverben készült grafika minden esetben az első lépést
jelenti a munkafolyamatban.
A magazinokat, plakátokat szerkesztő Adobe InDesign, Adobe Illustrator, valamint a videó- és
multimédiaszerkesztésben használt Adobe After Effects és Adobe Premiere szoftverek, vagy
más szoftverházak termékei is "mozgásképtelenek" az Adobe Photoshop CS4 által exportált
képek híján. Ugyanakkor a szoftver önmagában is alkalmas az internetre szánt vagy nyomdára
optimalizált képek előkészítésére, sőt az alkalmazással egybeépített Adobe ImageReady
szoftvernek köszönhetően akár teljes, interaktív weboldalak szerkesztését is lehetővé teszi.
A Photoshop CS4 újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dokumentumok újszerű megjelenítése
Korrekciós panel
Maszkok panel
Tartalomfüggő méretezés
Továbbfejlesztett illesztési lehetőségek
Nézet forgatása és az új grafikus gyorsítás lehetőségei
Fejlettebb tónusváltoztató eszközök (fakító, színégető, szivacs)
Camera Raw fejlesztések
Lightroom 2 együttműködés
Bridge CS4 együttműködés
Közösségi források
Fejlettebb nyomtatási lehetőségek
3D festési és szerkesztési lehetőségek
3D-s objektum animálási lehetősége

A programot ajánljuk kiadványszerkesztőknek, grafikusoknak, amatőr vagy profi fotósoknak,
műkedvelőknek, és mindenkinek, aki digitális képekkel dolgozik. Akár szkennelés, akár
retusálás vagy varázslatos képek készítése a feladat ez a grafikai program mindig a legjobb
választás lesz.
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Adobe
Photoshop Extended CS4
Az Adobe Photoshop CS4 jelenti a világban a professzionális képszerkesztés alapjait. Ez a
konkurencia nélkül álló grafikai program bármely felhasználási területen állandó, kiváló
minőséget garantál. Segítségével kompozíciós montázsgrafikákat készíthetünk, de valósághű
ecsetstílusai önmagában is alkalmassá teszik festésre, rajzolásra. Fotográfusok használhatják,
mint sötétkamrát, ahol hagyományos feladatokat végezhetnek el jóval rövidebb idő alatt,
alacsonyabb költséggel, valamint kijavíthatják a felvételi hibákat is. Bármely területen
kívánunk publikálni, az ebben a szoftverben készült grafika minden esetben az első lépést
jelenti a munkafolyamatban.
A magazinokat, plakátokat szerkesztő Adobe InDesign, Adobe Illustrator, valamint a videó- és
multimédiaszerkesztésben használt Adobe After Effects és Adobe Premiere szoftverek, vagy
más szoftverházak termékei is "mozgásképtelenek" az Adobe Photoshop CS4 által exportált
képek híján. Ugyanakkor a Photoshop CS4 önmagában is alkalmas az internetre szánt vagy
nyomdára optimalizált képek előkészítésére, sőt az alkalmazással egybeépített Adobe
ImageReady szoftvernek köszönhetően akár teljes, interaktív weboldalak szerkesztését is
lehetővé teszi.
Az Adobe Photoshop Extended CS4 változat a már megszokott képszerkesztő képességeken
felül 3D, animáció, videó, és más professzionális grafikusoknak, dizájnereknek, mérnököknek,
kutatóknak, és tudósoknak szánt funkcióval lett ellátva. Emellett MATLAB és DICOM
támogatást is találunk a programban.
A Photoshop CS4 újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dokumentumok újszerű megjelenítése
Korrekciós panel
Maszkok panel
Tartalomfüggő méretezés
Továbbfejlesztett illesztési lehetőségek
Nézet forgatása és az új grafikus gyorsítás lehetőségei
Fejlettebb tónusváltoztató eszközök (fakító, színégető, szivacs)
Camera Raw fejlesztések
Lightroom 2 együttműködés
Bridge CS4 együttműködés
Közösségi források
Fejlettebb nyomtatási lehetőségek
3D festési és szerkesztési lehetőségek
3D-s objektum animálási lehetősége

A grafikai programot ajánljuk kiadványszerkesztőknek, grafikusoknak, amatőr vagy profi
fotósoknak, műkedvelőknek, és mindenkinek, aki digitális képekkel dolgozik. Akár szkennelés,
akár retusálás vagy varázslatos képek készítése a feladat ez a grafikai program mindig a legjobb
választás lesz.
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Adobe
Photoshop Lightroom 2.1
Az Adobe Photoshop Lightroom 2.1 grafikai szoftver profi fotósoknak készült. Az
alkalmazással a fényképészek könnyen tárolhatják, rendszerezhetik, módosíthatják és
publikálhatják fotóikat, legyen szó akár több ezer képről. A fejlesztők a publikus bétafázis alatt
a fotós közösség bevonásával sokat csiszoltak a szoftver használhatóságán, és új funkciókat
vezettek be, amelyek gördülékenyebbé és élvezetesebbé teszik a munkát.
A Photoshop Lightroom 2.1 újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

dual-monitor támogatás
nagyméretű képek kezelése (64-bites operációs rendszerek támogatása)
áttekinthetőbb rendszerezés (Library Filter Bar)
intelligens kulcsszavak (Suggested Keywords)
továbbfejlesztett keresés
új ecset és filter (Local Adjustment Brush, Graduated Filter)
minőségromlás nélküli filterek
intelligens (tömeges) nyomtatás
SDK eszközök fejlesztőknek
kameraprofilok kezelése
Adobe Camera Raw 4.5, Adobe DNG Converter 4.5 támogatás

A szoftver a 64-bites operációs rendszereket is támogatja, így a nagyobb méretű képek kezelése
sem okozhat problémát.
Az Adobe Photoshop Lightroom fotószerkesztő szoftvert kifejezetten fényképészeknek, profi
fotósoknak ajánljuk, hiszen mindenkinek nagy segítség, aki úgy szeretne a képek
feldolgozásával foglalkozni, hogy emellett ne kelljen belemélyednie a bonyolult képszerkesztő
szoftverek rejtelmeibe. A terméket azoknak is ajánljuk, akik régóta használják a Photoshop
programot.
A szoftver jelenleg csak angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Adobe
Photoshop Elements 7.0
Az Adobe Photoshop Elements 7.0 könnyed, mégis sokoldalú, professzionális tudást nem
igénylő, de mégis professzionális eredményt nyújtó képszerkesztő program otthoni képeink
nyomtatására, internetes publikálására. A windows-os verzióban egy képkatalogizáló szoftver
is segít, hogy ne vesszünk el a képrengetegben.
A Photoshop Elements 7.0 segítségével az egyszerű hibajavításoktól a bonyolult szerkesztési és
montázsfeladatokig sok mindennel megbirkózhatunk. Digitális kameráról egyenesen
letölthetjük képeinket, de a hagyományosan szkennelt fotót is ugyanolyan könnyedén
szerkeszthetjük vele. Rosszul sikerült fotóink javítására is lehetőségek sokasága áll
rendelkezésünkre (alul- vagy túlexponált képek fényértékeinek módosítása, illetve piros szemek
eltüntetése). A grafikai program tele van ötletekkel és megoldási javaslatokkal arra, hogyan
tehetjük képeinket élvezhetőbbé, érdekesebbé, valamint egyszerű animációkat is készíthetünk a
beépített eszközök segítségével.
A szoftver kezelőfelülete az Adobe Photoshop mintájára készült, mégis vannak lényeges
különbségek, például csak RGB-ben tud dolgozni, tehát nem nyomdai kivitelre tervezték.
A Photoshop Elements 7.0 újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nemkívánatos elemek gyors törlése
Könnyű kijelölés és formázás
Másodpercek alatti retusálás
A képeket hamarabb megtaláljuk, mint bármikor előtte
Legyen Ön is a képszerkesztés nagymestere!
Gyors korrekció a bőrön, és más felületek lágyítása
Képek megosztása az interneten
Tökéletes csoportkép
Drámai fekete-fehér fényképek egyszerűen
Szabadon engedett kreativitás

Ezt a könnyen kezelhető, leleményes grafikai programot bátran ajánljuk mindenkinek, aki
szeretné egyszerűen és fantáziadúsan formálni képeit, de nem szeretne elveszni a bonyolultabb
képszerkesztő programok rengetegében.
Ez a szoftver csak Windows operációs rendszeren futtatható!
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