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Úprava fotografií online – Photoeditor.cz

Online Photo Editor umožňuje uživatelům upravovat svoje fotografie bez nutnosti
stahování nebo vlastnění fotografického programu. Věškeré operace jsou prováděny
v internetovém prohlížeči. Photo Editor podporuje grafické formáty GIF, JPG a PNG.
Obrázky mohou být načítány přímo z webové adresy nebo z lokálního disku.
Velkou předností tohoto editoru je skutečnost, že je kompletně v češtině.

Photo Editor poskytuje nástroje pro editování a úpravu obrázků:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ořez obrázku
Změna velikosti
Otočení
Převrácení - horizontálně / vertikálně
Jas
Kontrast
Převod na stupně šedi
Negativ
Vložení textu
Vložení obrázku do obrázku - vhodné například pro opatření fotografie vodoznakem
Funkce o krok zpět a lupa zobrazení
Zaoblení rohů
Komiksové bubliny
Zarámování obrázku
Uložení upraveného obrázku na disk nebo odeslání na email
Export na wapový server pro snadné uložení obrázku do mobilního telefonu

Postup práce v Photo Editoru:
1. Na úvodní stránce nahrajeme obrázek z disku či URL a otevře se editor s načteným
obrázkem. Prostředí editoru je zcela jednoduché, přehledné a všechny funkce se
skrývají na jediném panelu tlačítek nahoře (obrázek č.1)

Obrázek 1

2. Photoeditor.cz nabízí základní funkce pro úpravy, jako je otočení,
ořez, negativ, převod do škály šedi, ale také například vkládání
rámečků, textu a bublin. U funkcí, které vyžadují nastavení, se zobrazí
vpravo podokno (obrázek č.2). Je možné snadno změnit rozměry,
upravit jas a kontrast, přidat rámečky či odeslat obrázek e-mailem.

Obrázek 2

1. Uprav ve Photo Editoru libovolné 4 fotografie. Při úpravě
vyzkoušej a využij všechny funkce editoru.

Příklad fotografie před a po úpravě

Zdroje: http://www.pclife.cz/1932-na-fotografie-cesky-online-a-jednoduse-s- photoeditor-cz/
http://www.photoeditor.cz/
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