FOTOGRAF - zjednodušený návod vkládání fotek
1. Připravím si dopředu snímek těchto technických parametrů :

◦

2.
3.
4.
5.
6.

poměr stran dle KE STAŽENÍ – formáty a velikosti snímků …. 1:1, 2:3, 2:5, 3:4, 4:5,
5:7, 9:16 a některé další méně četné
◦ maximální rozměr je dán jednak možnostmi vašeho PC, jeho velikosti paměti atd. Pro
vložení je možný soubor JPG, maximální formát 9999 x 9999 px (dobré je ukládat pro
kvalitu snímku 300 nebo 350 dpi), velikost souboru JPG max 30 Mb
Najedu si tedy MŮJ ÚČET - Fotografie – přidat fotku ,
Pak už klasicky krok 1/3 vyhledat a nahrát soubor – chvilku to trvá (limit max. 300 sec)
Krok 2/3 Pokračovat – program identifikuje poměr stran,
Pokračovat ...
Dále … krok 3/3 …. a promítne se tabulka identifikace snímku

◦
◦
◦
◦
◦

název snímku

◦
◦

datum expozice (důležité pro historickou kvalitu záběru) – respektujte nabízený tvar data

◦
◦
◦

ctrl C a ctrl V překopírujeme zeměpisnou šířku a délku do snímku,

◦

Nastavené další možnosti jsou jen pro jpg snímky, nepromítají se do obrazů. Při zápisu
jednoho rozměru program automaticky vygeneruje další rozměr podle daného poměru
stran.

◦

PŘIDAT – teď to bude chvílku trvat, protože počítač generuje z vašeho jpg soubory další
formáty v uložení ….

kategorie (pokud bude někomu nějaká chybět není problém přidat)
podkategorie – dále specifikuje kategorii
obec (počítač nabídne při psaní obce dle PSČ)
klíčová slova – POZOR mezi klíčová slova program automaticky promítne název snímku,
autora, obec včetně PSČ, takže dopisujte pouze slova, která v těchto parametrech nejsou
souřadnice GPS v nabízeném tvaru – získáme poklepem na ikonu mapy google další
postup viz ikona „I“
Popis snímku – podle svého uvážení doplníme, vysvětlíme atd.
POZOR – vygenerované snímky z vloženého souboru – na ně dejte svoji cenu autorských
práv. Ta se bude v další nabídce načítat k příslušnému formátu obrazu

◦ pokud věše proběhlo v pořádku, fotka se uloží.
7. Doporučení – foťte zásadně do RAW – ten upravujte a převeďte na TIF – maximální velikost,
kterou zvládne vaše PC (nejvíce 9999x9999px) - zde dolaďte a potom teprve uložte do JPG
(velikost nejlépe 22 – 25 Mb). Každý z vás si jistě najde svůj optimální postup.

Není to tak složité, jak to možná vypadá …..

