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Adobe Lightroom 
Een ruwe diamant, die nog wel wat geslepen moet worden 
Halverwege december 2005 kreeg Dzone een - zoals het PR-bureau het omschreef - exclusieve presentatie van de 
nieuwste innovaties en producten in ontwikkeling op het gebied van creatieve beeldontwikkeling. Een deel van 
het programma zou informatie bevatten die 6 maanden onder embargo zou moeten blijven. Tijdens de presen
tatie werd verteld dat het embargo waarschijnlijk al in januari opgeheven zou worden. En ja: op 8 januari intro
duceerde Adobe Lightroom, software om het werken met Raw-bestanden te vereenvoudigen. Dzone sprak er 
uitgebreid over met John Nack, senior productmanager Adobe Photoshop en Bridge. 

I] r zal bij Adobe flink zijn gebaald toen 
Apple in oktober vorig jaar Aperture 
introduceerde. Aperture leek de 

Raw-workflow -oplossing waar professionele 
fotografen al een tijd naar op zoek waren . 
Een aantal ontwikkelaars bij Adobe waren hier 
niet blij mee, omdat ook zij al geruime tijd 
- zo'n twee jaar - werkten aan een dergelijke 
oplossing, maar er werd geaarzeld wat er 
precies met het resultaat moest gebeuren . 
Nu werd er bij Adobe niet langer geaarzeld: 
het project met de codenaam Shadowland 
moest het daglicht zien, en wel gauw ook. 
Een fotograaf die net 499 euro heeft uitgege 
ven voor Aperture, krijg je immers niet gauw 
nog een keer zo ver om weer een bedrag uit 
te geven voor vergelijkbare software . 

Iets volkomen nieuws 
Dus ging John Nack, senior productmana-
ger Adobe Photoshop en Bridge, er op uit 
om in de U.S. en in Europa Shadowland aan 
de pers te laten zien. Er moest door de pers 
een zogeheten 'Non disclosure agreement ' 
getekend worden, wat inhield dat er over het 
getoonde pas over een half jaar geschreven 
mocht worden. Na de presentatie werd echter 
duidelijk dat het programma veel sneller in de 
openbaarheid zou komen, het werd aange
kondigd op de MacWorld Expo, begin januari 
2006. Shadowland ging Lightroom heten en 
werd gelanceerd als downloadable public 
bèta. John Nack is duidelijk over het versnelde 
uitbrengen van Lightroom:'Aperture heeh 
het op de markt brengen van dit product veel 
urgenter gemaakt. We hebben er natuurlijk 
langer dan acht weken aan gewerkt, we hebben 
het niet even snel in elkaar gezet als reactie 
op Aperture. Ik denk dat het team dat dit 
programma maakt, geprobeerd heeh de ideale 
workflowoplossing voor fotografen te creëren. 
We wilden iets volkomen nieuws maken. 
We hadden al vier jaar ervaring met de file 
browser in Photoshop en daar hebben we erg 
veel van geleerd. We wilden een programma 
dat sneller was, krachtiger en eenvoudiger 
te bedienen en dat is uiteindelijk Lightroom 
geworden. Het moest ook goed op de be
staande hardware werken, wij hoeven er geen 
hardware mee te verkopen. Een 1.0 product 
zal altijd zijn beperkingen hebben, dat heeh 
Aperture en Lightroom heeh het ook. 
We vonden het beter Lightroom nu eerst als 
bèta te lanceren en er feedback op te krijgen, 
dan het nu verder te perfectioneren en het pas 
over een half jaar op de markt te brengen: 

John Nack van Adobe 

De filosofie erachter 
Adobe had een aantal redenen om Lightroom 
te ontwikkelen. Een van de redenen was dat 
er een complete workflow oplossing moest 
komen voor professionele fotografen. Een 
andere reden was dat Photoshop voor een 
beginner te ingewikkeld is. Nack: 'Onze bedoe
ling was om de kracht en de technologie van 
Photoshop te gebruiken, maar het eenvoudi
ger voor de gebruiker te maken. Vorig jaar zijn 
er ongeveer 3,6 miljoen digitale spiegelreflex 
camera's verkocht, alleen al in de U.S. zijn 
dat er 1,2 miljoen. In de U.S. zijn er ongeveer 
150.000 professionele fotografen, de rest gaat 
dus naar amateurs en veel van die gebruikers 
werken pas sinds kort met de compu ter en 
met beeldbewerking. Het is de bedoeling 
dat Lightroom veel mogelijkheden biedt 
voor de professional, maar tegelijkertijd 

moet het programma eenvoudig te bedienen 
zijn . In de bèta zitten bepaalde modules nog 
niet, zoals een lichttafel, die komt er ook pas 
in als die erg eenvoudig te bedienen is: 
De basis van Lightroom wordt gevormd door 
een aantal standaarden, zoals XMP op het 
gebied van het beschrijven metadata en DNG 
als algemene beschrijving voor Raw-data. 
Voor Nack is dat een benadering waar een 
fotograaf iets aan heeh. Nack: 'Onze manier 
van werken is erg open. We ondersteu-
nen allerlei standaarden, zoals XMP en het 
DNG-formaat. De combinatie van deze twee 
oplossingen zorgt ervoor dat een fotograaf 
niet vast zit aan een oplossing, maar met alle 
programma's die deze standaarden ondersteu
nen. Daarnaast is het scriptdeel van Lightroom 
platformonafhankelijk, op basis van Lua, een 
opensource scriptingtaal: 
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Het onderdeel Library, zoals beschreven in het kader op de volgende pagina . 

De concurrentie 
Natuurlijk heeft Adobe ook gekeken naar wat 
andere programma 's, die op dit moment op de 
markt zijn, te bieden hebben . Programma 's als 
iView Media Pro en Photo Mechanic hebben 
elk op hun eigen manier sterke kanten , maar 
voldoen maar voor bepaalde onderdelen van 
de totale workflow . Hij is enthousi ast over de 
manier waarop iView met keywords kan wer
ken. Nack: 'Het snel kunnen doorzoeken van 

de fotodatabase met keywords zoals in iView 
is een prachtige feature . Ik kan niet zeggen of 
zoiets er in Lightroom gaat komen . 

Het hangt er ook vanaf wat je met de moge
lijkheden van de verschillende besturings
systemen kunt gaan doen . Die richten zich 
ook op het zoeken met trefwoorden. We 
richten ons er nu op dat we met een database 
van vele duizenden foto 's kunnen werken en 
als we dat voor elkaar hebben , kunnen we 
kijken naar de mogelijkheden waarmee we 
die database kunnen doorzoeken . We willen 
de mogelijkheden van een flexibel.e database , 
zonder het allemaal op te moeten slaan in een 
enkel databestand , zoals Aperture dat doet . 
Mensen werken met hun eigen folderstructu
ren en ze moeten bestanden makkelijk tussen 
verschillende programma 's kunnen gebrui

ken. Wij geven de mensen een keuze hoe ze 
willen werken , een beetje zoals het ook bij 
iTunes georganiseerd is. Je kunt kiezen of de 
bestanden in de database in hun eigen map
pen worden opgenomen en je kunt kiezen of 
er alleen verwijzingen in de database komen 
naar de bestanden: 

Vrij kunnen kiezen 
iView Media Pro heeft de mogelijkheid om de 
toegevoegde metadata, zoals sleutelwoorden 
en IPTC-data, in het Raw-bestand op te slaan. 
Wat Nack betreft kiest Adobe niet voor het 
opslaan van die data in het bestand zelf, maar 
als data die apart in de database worden opge
slagen. Nack:'We hebben gepraat 

dat problemen kan geven, dus we aarzelen om 
die mogelijkheid in te bouwen. Daarom is DNG 
ook zo'n handig bestandsformaat. Daarin zitten 
wel de metadata opgeslagen in de vorm van 
een XMP file . Daarnaast kan er een kleurgecorr i
geerde voorvertoning inzitten , allemaal samen 
in een soort enveloppe. Dan heb je een bestand 
dat portable is. Dat heb je niet met Aperture 
bijvoorbeeld , de metadata gaan daar niet mee. 
In de DNG zit wel een aangepaste preview . Het 
is niet de bedoe ling van Adobe datje vast zit 
aan een bepaald merk camera, aan een bepaald 
besturingssysteem, mensen moeten vrij kun
nen kiezen. Wij proberen de ideale oplossing 
te leveren, het is niet in ons belang om onze 
klanten ergens vast te laten zitten : 

Problemen met DNG 
Adobe probeert de fabrikanten van camera's 
over te halen op een standaard manier van 
het beschrijven van Raw-bestanden over 

Camera Raw. Dat gaat niet van de ene op de 
andere dag . Het zijn erg grote bedrijven en ze 
hebben natuurlijk investeringen in hun eigen 
software . Dus ze kunnen er soms aarzelend 
tegenover staan . Maar ik denk dat ze door re
acties van hun gebruikers en door gesprekken 
met ons, zich realiseren dat ze niet verliezen 
door hun formaten 'open ' te maken . Hun 

hardware wordt juist aantrekkelijker , want de 
fotograaf krijgt daardoor meer keuze in inter
pretatie van de Raw-bestanden en kan betere 
kwaliteit foto 's leveren. We hebben inmiddels 
vier leveranciers die het DNG-formaat volledig 
steunen : Hasselblad, Leica, Ricoh en Samsung. 
Andere fabrikanten - waarover ik nog niet veel 
kan zeggen - hadden zelf nog geen formaat 
voor Raw-bestanden en die voelen er voor om 
DNG te ondersteunen. Ik denk dat fotografen 
het erg prettig gevonden zouden hebben 
om, zo gauw als de Canon DS uitkwam , 
met de Raw-bestanden aan het werk te kun
nen en niet eerst te moeten wachten totdat er 
nieuwe conversieaanpassingen waren voor de 
veranderde Raw-data . Des te meer er gepraat 
wordt met fabrikanten , des te beter. Wij zijn 
op zoek naar iemand in Japan die zelf met de 
fabrikanten daar kan werken, zodat het wat 
betreft tijdzone, cultuur en taal allemaal wat 
makkelijker gaat : 

Toekomst van Lightroom 
Nack benadrukt nogmaals dat Lightroom een 
public bèta is, waarop de gebruikers kunnen 
reageren. Adobe wil dat gebruikers hun 
wensen voor andere mogelijkheden te ken
nen geven, zodat Lightroom het programma 
wordt met de meest logische workflow voor 
fotografen. Nack geeft aan wat hij denkt dat er 
wel en niet in zou moeten komen: 'We moeten 
uitkijken dat we met Lightroom niet Photo
shop opnieuw gaan uitvinden. Werken met 
Jagen zal je niet kunnen in Lightroom , dat is al 
prima geregeld in Photoshop. We hebben nu 
nog niet iets als 'Stacks; zoals in bijvoorbeeld 
Photoshop Elements en Aperture zit . Ik denk 

wel dat iets dergelijks goed in Lightroom 
zou passen, net als de Spothealingbrush om 

over het opslaan van de metadata in het 
Raw-bestand, maar we hebben een aantal ke
ren gezien dat als je Raw-bestanden verandert, 

te stappen , het DNG-formaat. Probleem is 
echter dat sommige fabrikanten delen van 
hun Raw-bestanden afschermen en waardoor 
de verschillende Raw-converters die er in de 
markt beschikbaar zijn , bepaalde informatie 
niet kunnen uitlezen. Zo kan een fotograaf een 
specifieke curve in het Nikon Raw-bestand op
slaan, die in Adobe Camera Raw niet gebruikt 
wordt. Nack vindt het jammer dat fabrikanten 
aan hun eigen manier van beschrijven van de 
Raw-data vasthouden , daarmee is de consu
ment in ieder geval niet gediend. Nack: 'De 
beperking is niet het DNG-formaat , het is zo 
geschreven dat het alle imagedata van de ver
schillende sensoren kan bewaren . Daarnaast is 
het formaat flexibel, het kan meegroeien met 
nieuwe sensoren . Ook iets als een curve zou in 
theorie herkend en gebruikt moeten kunnen 
worden in het DNG-bestand. Een camerafabri
kant kan kiezen of het opgeslagen wordt op 
een leesbare manier , maar ze kunnen er ook 
voor kiezen om die gegevens op te slaan in 
privé metadata . We hebben inmiddels veel 
gesprekken gehad met camerafabrikanten, 
ook met Nikon. Ze willen graag met ons 
werken , zodat dingen als een specifieke curve 
geïnterpreteerd kunnen worden door Adobe makkelijk de vlekken die stof op de sensor ~~ 
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De vier Modules 
van Lightroom 
Lightroom bestaat tot nu toe, want het 
is in ontwikkeling, uit vier modules: 
Library, Develop, Slideshow en Print. Later 
zullen er andere onderdelen bijgevoegd 
worden. Welke dat zullen worden, hangt 
onder meer af van de suggesties van 
gebruikers van de beta die op dit moment 
voor handen is. Daarbij kan gedacht 
worden aan een Lighttable om foto's te 
sorteren en een retouche-module. 

Library 
In het onderdeel Library haalt u uw foto 's 
binnen en kunt u ze voor zien van een 
waardering . Er zijn in deze modus een 
drietal verschillende manieren om naar 
de foto 's in te kijken : op een Grid met 
allemaal kleine foto 's, Loupe waarin u snel 
van beeldvullend tot aan 100% grootte 
kunt in- en uitzoomen en Compare waarbij 
u verschillende foto's groot naast elkaar 
kunt vergelijken . Bij Import vindt u onder 
andere de mogelijkheid om tijdens het 
importeren tegelijkertijd een back-up van 
de foto's te maken op een andere harde 
schijf. In de importdialoog kunt u al key
words toevoegen aan de foto 's voor een 
specifieke shoot . Het is nog niet mogelijk 
om een !PCT-template te gebruiken, zoals 
dat bij Adobe Bridge wel mogelijk is. In de 
Library-modus kunnen snel al wat aanpas
singen gedaan wordenn aan een foto met 
Quick Develop. De panels links en recht 
kunt u met een druk op de tab-toets laten 
verdwijnen en weer tevoorschijn halen. 

Develop 
In Develop treft u vergelijkbare mogelijk
heden aan als in Adobe Camera Raw. 
Hier past u de Witbalans van de foto 's 
aan. Metîemperature verandert u de 
kleurtemperatuur op vergelijkbare wijze 
als in ACR. Tone Curve zou je kunnen zien 
als een combinatie van Levels en Curves 
in Photoshop . Het is niet mogelijk om zelf 
aan de curve te 'trekken; dit gaat met 
behulp van schuifregelaars. De verschillen
de onderdelen van de foto , hoge lichten, 
middentonen en schaduwen, zijn elk 
apart met schuifregelaars aan te passen. 

Slideshow en Print 
Lightroom is erg geschikt om presentaties 
van foto-shoots te geven aan klanten . 
Lightroom heeft 'Lights out'waarbij het 
scherm zwart wordt en de concentra-
tie bij het kijken alleen op de foto ligt. 
Daarnaast zijn er fraaie mogelijkheden om 
geselecteerde foto 's te presenteren in een 
slideshow . In de Print-module kunt u foto 's 
printen als geheel, of als contactvellen. 
U kunt zelf de contactvellen vorm- geven. 
Als u in het panel rechts doorscrollt , komt 
u vanzelf uit bij de instellingen voor kleur
management. 

De module Develop, zie kader hiernaast. 

De module Slideshow, zie kader hiernaast. 

veroorzaakt weg te kunnen werken. Aperture 
heeft dat al wel , maar het werkt niet echt lekker. 
Ik denk dat wij dat beter kunnen implemente
ren. We wilden voor Photoshop CS2 de moge
lijkheid creëren om verschillende versies van 
Raw-bewerkingen te kunnen bewaren , maar 
door tijdgebrek is dat er niet van gekomen . 
Een bewerking in Adobe Camera Raw is nu 
opgeslagen in het XMP-bestand en is daardoor 
ook erg efficiënt, niet groter dan SKb. Het moet 
mogelijk zijn om meerdere versies in dat 
XMP-bestand op te slaan: 

Het is duidelijk dat Adobe Lightroom positi
oneert naast Apple 's Aperture. Volgens Nack 
heeft niemand tot nu toe in een programma 
de ideale mix geleverd voor assetmanagement 
en image adjustement. Adobe heeft wel de 
verschillende benodigde onderdelen tot haar 
beschikking . Nack:'We hebben browsing in 
Bridge, met Camera Raw hebben we uitste 
kende omzettingen van Raw-bestanden, met 
Photoshop hebben we het beste beeldbewer
kingprogramma en met Photoshop Elements 
hebben we een serverbenadering. Al die kennis 
en technische mogelijkheden komen samen in 
Lightroom. Wij denken dat er mogelijkheden in 
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De module Print, zie kader hiernaast. 

de markt zijn voor zowel Lightroom als Aper
ture . De prijs van Lightroom zal liggen tussen 
die van Photoshop en Photoshop Elements .. : 

Dzone zal Lightroom de komende maanden 
volgen. Een tutorial om er snel mee aan de 
slag te gaan vindt u op : http: // www .luminous 
landscape.com/ reviews/ software / lightroom 1. 
shtml. 

Text: Hans Frederiks 

INFORMATIE 

http//labs.macromedia.com/technologies/ 
lightroom 
http//photoshopnews.com/2006/01/10/ 
light room-resources 

John Nack's weblog: 
http://blogs.adobe.com/j nack/2006/01 /intro
d ucing_l ightroom.html 

De ontstaansgeschiedenis: 
http://photoshopnews.com/2006/01 /09/the
shadowlandlightroom-development -story 
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