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Cena: 55 złotych/miesiąc

Cena: 360 złotych

PHOTOSHOP CC

PODSUMOWANIE
WYNIKÓW TESTU
Jak obszerne są funkcje edycji zdjęć?
Jak łatwa jest obsługa programu?
Jak dobre są funkcje ulepszania zdjęć?
Jak dobre są funkcje zarządzania zbiorem zdjęć?
Co można zrobić ze zdjęciami po edycji?
Punkty dodatnie i ujemne

JAKOŚĆ

PHOTOSHOP ELEMENTS 15

System operacyjny: od Windows 7 z Service Pack 1
Procesor: 2 GHz lub szybszy
Pamięć operacyjna: 2 GB (Adobe zaleca 8 GB)
Pamięć: 3,1 GB wolnego miejsca na dysku
Z warstwami, licznymi pędzlami, efektami i możliwościami korekcji
potencjał programu jest niemal nieograniczony
Instalacja jest łatwa, ale pomoc do programu jest dostępna tylko
w internecie. Mnogość funkcji wymaga nabrania wprawy
Bardzo dobre: zaawansowana korekta kolorów, precyzyjny retusz, różne
opcje zmiany rozmiaru obrazu czy wyspecjalizowana edycja plików RAW
Dzięki programowi Lightroom można doskonale panować nad kolekcją
zdjęć. Podczas importowania program rozpoznaje duplikaty obrazów
Drukowanie, tworzenie pokazu slajdów, udostępnianie online w Facebooku,
Flickrze, tworzenie galerii zdjęć na WWW (poprzez program Lightroom)
Obszerna możliwość rozbudowy o dodatkowe narzędzia
Dostępny tylko w abonamencie
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System operacyjny: od Windows 7 z Service Pack 1
Procesor: 1,6 GHz albo szybszy
Pamięć operacyjna: 4 GB
Pamięć: 5 GB wolnego miejsca na dysku
Możliwości są różnorodne. Brak modelu barwnego CMYK albo krzywych
Beziera odczują w zasadzie tylko profesjonaliści
Instalacja jest bezproblemowa, pomoc do programu jest dostępna tylko
w internecie. Dodatkowo struktura menu jest nie zawsze logiczna
Bardzo dobre i łatwe. Brak funkcji takich jak wybór metody zmiany
rozdzielczości przy przetwarzaniu wsadowym kosztuje utratę punktów
Zarządzanie jest dobre, a dzięki automatycznemu tagowaniu można
zapewnić porządek niewielkim nakładem pracy
Drukowanie, tworzenie automatycznego pokazu slajdów, wysyłanie do
Facebooka, Flickra i Twittera (nie tworzy galerii na WWW)
Funkcja Dostosowanie elementów twarzy i automatyczne tagowanie
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