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Billedbehandling med Windows 8.1 Martin Simon Hent PDF Denne bog handler om mulighederne for at
billedbehandle med værktøjerne i Windows 8.1. Jeg er også i gang med at skrive bøger om Photoshop

Elements 13 og Photoshop CC, og selv om værktøjerne til at billedbehandle med i Windows 8.1 ikke er så
avancerede som i disse programmer, så har du faktisk rigtig mange muligheder for at billedbehandle med de
indbyggede værktøjer i Windows 8.1 – og hvorfor ikke bruge disse muligheder – måske er det alt, hvad du

har brug for til mange af dine billeder – værktøjerne ligger klar til brug i Windows 8.1.

Computeren jeg arbejder på har ikke en touchskærm
Jeg arbejder på en Windows 8.1-computer med en mus, og den har ikke en touch-skærm, men her handler det
mest om, at du trykker på skærmen i stedet for at klikke på skærmen med en mus, hvis du arbejder med en

touchskærm.

Gemme medie-filer i skyen (OneDrive)
Da du får 15 GB gratis harddisk i skyen med OneDrive, som er indbygget i Windows 8.1, så får du en grundig
gennemgang af OneDrive i bogens første kapitler. OneDrive gør det muligt for dig at gemme direkte i skyen
fra din Windows 8.1-computer. Dvs. at uanset, hvad der sker med din computer, så har du altid adgang til

dine medie-filer (billeder og videoer) i skyen, når du først har placeret dem der. Du kan kopiere medie-filerne
op i skyen som en ekstra sikkerhed, og du kan flytte filerne op i skyen og spare plads på harddisken.

Photos-appen
I Windows 8 havde vi Billeder-appen, og her i Windows 8.1 har vi så fået en Fotos-app, som afløser for

Billeder-appen, og Fotos-appen kan noget mere end Billeder-appen i Windows 8 kunne.
I denne bog får du en meget grundig gennemgang af mulighederne med Fotos-appen over flere kapitler, og
der er nu rigtig gode muligheder for at billedbehandle direkte i Windows 8.1, som du skal se senere i bogen.

Photo Gallery
Du kan nå rigtig langt med de indbyggede muligheder for at billedbehandle i Windows 8.1 med Photos-
appen, som det bliver gennemgået i denne bog, men du kan nå endnu længere med Photo Gallery, hvor du
også kan arbejde med nøgleord (tagge). Det gælder både at indsætte, fjerne, sortere og søge efter nøgleord.
I denne bog får du en grundig gennemgang af mulighederne for at billedbehandle i og bruge Photo Gallery

som en fed fil-browser.
Bemærk, at Photo Gallery ikke er tilgængelig til Windows RT 8.1.

Rigtige trin for trin gennemgange i denne bog
Denne bog indeholder en hel del rigtige trin for trin-gennemgange, hvor du faktisk ser, hvad der sker i de

enkelte trin med billeddokumentation.
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