
  

Diavetítés (slideshow) készítése az IrfanView programmal

és

Csoportos fájlműveletek (átnevezés, átalakítás, átméretezés)



  

Sorrend

Opciók

Archiválás

Kiválasztott k
épek

Fájl/diashow... vagy W gyorsbillentyű



  

● Zenei aláfestés (.mp3 fájl) – célszerű elsőnek beválasztani
● Szünet: Pause gomb, folytatás Space gomb
● Adott diavetítés archiválása TXT fájlokkal
● EXE fájl – önálló diavetítés, befejezés ESC
● CD-re írás: önállóan induló (autorun) CD készül, zenével
● VCD – DVD lejátszón is lejátszható, zene nincs, rossz minőség

Feladat: 

● Készítsünk diavetítést a „Kepek” almappában található állatkerti képekből! 
● Válasszunk ki egy .mp3 fájlt is a zenei aláfestéshez!
● Ha kész, mentsük el a listát .txt fájlba!
● (A Dokumentumok mappában hozzunk létre egy „Sajat” könyvtárat,

a mentéseket ide végezzük! A Fototanfolyam mappát ne változtassuk,
hagyjuk változatlanul a következő csoport részére!)

● Próbáljuk ki az elmentett lista alapján ismét lejátszani a diashow-t!
● Csináljunk .exe fájlt is a most szerkesztett diavetítésből!
● Mentsük a diavetítést automatikusan induló CD-re!

Lehetőségek...



  

Csoportos (Batch) műveletek – Fájl menü vagy B gyorsbillentyű
Átalakítás (Batch conversion)

Fájlformátum

Kiválasztott k
épek

Kimenet

ld. következő
dia



  

Crop (kivágás)

Méret

Színmélység

Egyebek

Konvertálási lehetőségek



  

Átnevezés

Új név

Kiválasztott k
épek



  

Placeholder Tag name/function

$D  file directory/folder (whole path) Fáljmappa (teljes út)
$d file directory/folder (last subfolder only) Fájlmappa (csak az utolsó almappa)
$F file name (with extension) Fáljnév kiterjesztéssel
$N file name (without extension) Fáljnév kiterjesztés nélkül
$O file extension Kiterjesztés (a „.” -ot is tartalmazza)
$T file date/time Fálj dátum/idő
$W image width Képszélesség
$H image height Képmagasság
$Ix value of the JPG IPTC tag x, see below IPCT x cimkéje
$Ex value of the JPG EXIF tag x, see below EXIF x cimkéje

$E33434 ExposureTime Expozíciós idő
$E33437 Fnumber Rekesz értéke
$E34855 ISOSpeedRatings ISO érték
$E36867 DateTimeOriginal Eredeti dátum/idő
$E36868 DateTimeDigitized Digitalizálási dátum/idő
$E37377 ShutterSpeedValue Expozíciós idő (vagy ua. mint feljebb, esetleg nincs is!)
$E37378 ApertureValue Rekesz értéke (vagy ua. mint feljebb, esetleg nincs is!)
$E37385 Flash Vaku
$E37386 FocalLength Gyújtótávolság

%Y year, 4 numbers Évszám, 4 számjegy
%y year, 2 numbers (00-99) Évszám, 2 számjegy (00-99)
%m month Hónap
%d day Nap
%H hour Óra
%M minute Perc
%S second Másodperc

Példák fájl/EXIF időkre, ha a dátum   2005. november 29.

$T(%d.%m.%Y) 29.11.2005
$T(%Y%m%d) 20051129
$T(%d%m%y) 291105
$E36868(%Y_%m_%d)  2005_11_29
$T(%d_%m_%Y) 29_11_2005
$T(day:%d, month:%m, year: %Y) day: 29, month: 11, year: 2005

Néhány átnevezési példa a súgóból



  

Saját példa a Nikon fáljok átnevezésére

A Nikon által adott fáljnév: DSC_1114.JPG
Ilyent akarunk helyette: N10.09.03E1114A0.JPG

Nikon Dátum EXIF-ből Módosítás sorszáma



  

Feladat: 
A Kepek mappában lévő állatkerti képeket nevezzük és alakítsuk át a következőképpen:

A fájlnevek legyenek allatkert001.jpg, allatkert002.jpg, stb.!
A képeket méretezzük le, hogy a hosszabb oldal 800 pixeles legyen!
A színes képeket alakítsuk át fekete-fehérré!
A célmappa ismét a „Sajat” mappa, vagy annak almappája legyen!
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