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Hoe werkt u met dit boek?  

 
Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps-methode. U legt het boek naast uw 
computer en voert alle opdrachten direct uit op uw computer. Door de duidelijke 
instructies en de vele schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Zo leert 
u vlot en zonder problemen werken met het programma. 
In dit Visual Steps-boek ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: 
 
Handelingen 
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: 
 

 De muis geeft aan dat u iets met de muis moet doen. 
 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord. 
 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de 
computer aanzetten, of een reeds bekende handeling uitvoeren. 

 
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit boek door te werken. 
 
Hulp 
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
 

 
De pijl waarschuwt u voor iets. 

 

 
Bij de pleister vindt u hulp bij veelgemaakte fouten. 

 

1 Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp 
van het cijfer achter deze voetstapjes opzoeken achter in het boek in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?  

 
U vindt in dit boek ook veel algemene informatie en tips over het programma. Deze 
informatie staat in aparte kaders. 
 
Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
 

 
Bij het boek krijgt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het boek 
door te kunnen werken.  

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van het programma. 
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4. Foto’s bewerken 
 
 

 
Photo Gallery biedt u de mogelijkheid een aantal eenvoudige bewerkingen op foto’s 
uit te voeren. Zo kunt u bijvoorbeeld foto’s draaien en bijsnijden. Daarnaast kunt u 
ook de belichting van foto’s aanpassen en kunt u rode ogen corrigeren. U kunt uw 
foto’s ook automatisch door Photo Gallery laten verbeteren. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• foto’s draaien; 
• foto’s bijsnijden; 
• rode ogen corrigeren; 
• foto’s automatisch verbeteren; 
• foto’s rechtzetten; 
• de belichting aanpassen; 
• meer mogelijkheden voor fotobewerking. 
 

 Let op! 
Om de handelingen in dit hoofdstuk uit te kunnen voeren, moet de map 
Oefenbestanden zijn gekopieerd vanaf de cd-rom bij dit boek naar de map (Mijn) 
Afbeeldingen op de harde schijf van uw pc. In Bijlage A Map Oefenbestanden 
kopiëren naar de harde schijf van uw computer leest u hoe u dit doet. 
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4.1 Foto’s draaien  
 
Het zal regelmatig voorkomen dat foto’s die u met uw digitale camera heeft gemaakt, 
niet in de juiste stand worden weergegeven. Dit probleem is eenvoudig te verhelpen. 
 

 Let op! 
Voor de volgende bewerkingen wordt het bewerkingsvenster gebruikt. Dat is de 
weergave die u ziet nadat u heeft gedubbelklikt op een foto. U kunt de bewerkingen 
ook vanuit het hoofdvenster uitvoeren. U selecteert de foto dan als volgt: 

 Klik op de foto 
 Klik op tabblad  

  
 Start Photo Gallery 1

 
U opent de foto in het bewerkingsvenster: 
 

 Dubbelklik op 

 
 

 
U draait de foto een kwartslag 
naar rechts: 
 

 Klik op  
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De foto is rechtsom gedraaid:
 

 Klik op  
 
De bewerking wordt 
automatisch opgeslagen. 
 

 

 Tip 
Bewerking ongedaan maken 
De originele foto wordt automatisch bewaard, dus u kunt de laatst uitgevoerde 
bewerking weer ongedaan maken: 
 

 Open de foto 

 in het 
bewerkingsvenster  

10 
 

 Klik op  
 
 
 

 Klik op  
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4.2 Foto’s bijsnijden  
 
Eén van de voordelen van digitaal fotograferen, is dat u later de foto kunt bijsnijden: 
 

 Open de foto  in het bewerkingsvenster 10 
 

 Klik op  
 
Photo Gallery doet een 
voorstel voor een uitsnede: 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt het kader verplaatsen:
 

 Plaats de aanwijzer in 
het kader 

 
De aanwijzer verandert in 

: 
 

 Sleep het kader een 
stukje naar boven 
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U kunt de grootte van het 
kader aanpassen: 
 

 Plaats de aanwijzer op 
het vierkantje  
rechtsonder 

 
De aanwijzer verandert in : 
 
Als u de aanwijzer niet op 
een hoekpunt plaatst, ziet de 
aanwijzer er zo uit . 
 

 Sleep het kader kleiner

 

 Klik op  
 
U ziet de uitsnede: 
 
Als u tevreden bent, kunt u 
het bestand sluiten: 
 

 Klik op  

 

 Klik op  
 

 




