
176

A képkezelés alapjai

Windows Live fotótár
A Windows Live Fotótár egy egyszerűen használható, praktikus fénykép-

szerkesztő és rendszerező program. Segítségével megtekinthetjük, megoszthat-
juk és szerkeszthetjük digitális fényképeinket és videóinkat is. A Fotótárban alap-
értelmezés szerint megjelennek a merevlemez Saját képek mappájában levő fény-
képek. A program megjeleníti a frissen inportált képeket, és további mappákat is 
hozzárendelhetünk az alkalmazáshoz. A Fotótárba sokféle módon vehetünk fel 
képeket.Importálhatjuk őket digitális kameráról, háttértárakról, szkennerről, 
vagy az internet szolgáltatásait felhasználva a Windows Live SkyDrive 
webhelyen levő albumokból.

A Kezdőlap szalagon a szokásos funkciókon kívül találunk néhány hasznos pa-
rancsot. A Szervező lehetővé teszi, hogy képeinket különböző jelölésekkel, cím-
kékkel, képaláírással lássuk el annak érdekében, hogy a későbbiekben könnyebb 
legyen a keresés és a különböző szempontok szerinti rendszerezés.

A Gyorskeresés gombbal címkék, dátum, minősítés vagy megjelölés alapján tu-
dunk keresni a képeink között, de természetesen használhatjuk a hagyományos 
szöveges keresést is.

A program kezelőfelülete hasonló az Office alkalmazásokéhoz. Nézzük meg, hogy egy adott Nézzük meg, hogy egy adott 
képről milyen információkat tudunk eltárolni!képről milyen információkat tudunk eltárolni!
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A Diavetítés érdekessége, hogy a képek közötti átmenethez, illetve a képek meg-
jelenéséhez különböző témákat választhatunk. A vetítést megoszthatjuk ismerő-
seinkkel is pl. a Skydrive vagy a Facebook webhelyeken, MSN-en stb.

Az Expozíció parancs lehetőséget ad a fényerő, az árnyékos és a fényes részek tetszésünk 
szerinti beállítására.  

A Szerkesztés szalagon a Kezelés csoportban elvégezhetjük a képek, videók ki-
jelölését, másolását, beillesztését vagy törlését. Itt van lehetőségünk a képek elfor-
gatására is. 

A Gyors igazítások csoportban a kép minőségének javítását végezhetjük el kü-
lönböző eszközök segítségével. A javítást elvégeztethetjük a programmal automa-
tikusan, de saját elképzeléseink szerint is beállíthatjuk a Színt vagy az Expozíciót. 
A Kiegyenesítés ikonnal „ferde” képeinket automatikusan vízszintes helyzetbe ál-
lítja a program. Képeinkhez különböző hatásokat adhatunk. Fontos és praktikus 
szolgáltatás, hogy bármilyen változtatás után egy gombnyomással visszaállíthat-
juk az eredeti állapotot.

Ha egy képre kettőt kattintunk, részletesebb szerkesztési lehetőségekhez jutunk. Elvégezhetünk 
kisebb javításokat, és tovább finomíthatjuk a Szín és Expozíció beállításait.  


