PUZZLE: Lengvai skaitomo teksto formų
pritaikymas žmonėms su proto negalia
DARBAS SU NUOTRAUKOMIS
įrankiai ir nuorodos
1. GALIMI FOTO REDAKTORIAI – kompiuteris, planšetinis
kompiuteris, išmanusis telefonas ar kiti mobiliojo ryšio prietaisai
dažniausiai turi pagrindinę nuotraukų redagavimo programinę
įrangą arba programėlę įdiegta į jį, kad galėtumėte naudotis iš
karto.
Visi prietaisai yra skirtingi, tačiau daugeliu atvejų nuotraukų redagavimo
funkcijas galima pasiekti einant į kompiuterio ar įrenginio vietą, kur
talpinamos Jūsų nuotraukos. Tai vadinama galerija (Gallery). Norėdami
pradėti nuotraukų redagavimą turite pirmiausia pasirinkite nuotrauką
galerijoje ir tada spustelėkite mygtuką redaguoti (Edit) arba redagavimo
piktogramą.
Svarbiausios ir pagrindinės nuotraukų redagavimo funkcijos yra
apkirpimas, pasukimas ir ryškumo / kontrasto / spalvos keitimas – šios
funkcijos leis Jums sutvarkyti nuotrauką ir padaryti ją kokybiškesne.

2. PROGRAMĖLĖS (APPS) – yra šimtai programėlių mobiliuosiuose
įrenginiuose, kurios padės Jums dirbti su nuotraukomis ir
paveikslėliais. Šios programos suteikia įvairių galimybių redaguoti
nuotraukas, jomis dalintis naudojant internetą ir socialinius tinklus.
Kai kurios programėlės yra nemokamos, o už kai kurias Jums gali
tekti susimokėti. Programėlės nuolat tobulinamos ir atnaujinamos,
todėl yra sunku sekti, kurios šiuo metu yra rinkoje. Laimei yra
internetiniai žurnalai ir technologijų Blogai, kurie padeda
orientuotis. Geriausias būdas sužinoti apie naujausias foto
programėles yra atsidaryti Google naršyklę ir įvesti kažką panašaus
į "geriausia nemokama nuotraukų redagavimo programėlė", nes tai
padės Jums surasti naujausių programėlių sąrašą. Štai keletas iš jų,
(informacija anglų kalba):


Tech Radar – 10 Best iPhone camera and photo editing apps (2015)



Creative Bloq – 35 Best photo apps for iPhone, iPad and Android
(2015)-
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Štai keletas populiarių nuotraukų redagavimo ir dalinimosi
programėlių, kurios gali būti naudingos:
Instagramos (Instagram) – Mobilaus nuotraukų dalijimosi
ir socialinių tinklų paslauga, kuri leidžia Jums pridėti filtrus
bei efektus ir dalintis nuotraukomis su internetinės
bendruomenės vartotojais.

Hipstamatic –Senoji kamera, tai įrankis leidžiantis Jums
pridėti retro filtrus ir efektus savo nuotraukoms.

Fotor – internetinis nuotraukų dizaino ir redagavimo įrankis,
kuris leidžia Jums redaguoti nuotraukas, pridėti filtrus,
rėmus, tekstus bei lipdukus ir kurti koliažus.

Caption Distraction – Programa, kuri leidžia Jums lengvai
apdoroti nuotraukas komiksų knygelės stiliuimi (įterpiant
veikėjų kalbos laukelius), pridėti nuotraukoms burbuliukus
ir lipdukus

3. PATARIMAI IR KONSULTACIJOS – internete yra daug patarimų,
konsultacijų ir gudrybių kaip daryti nuotraukas geresnėmis ir kaip
dirbti su nuotraukomis mobiliuosiuose įrenginiuose. Čia pateikiama
keletas pavyzdžių anglų kalba.


National Geographic – Tips for taking better camera phone pictures



BBC Web Wise – How can I take and share photos on my mobile
phone or tablet device?



Tech Radar – Smart phone Photography Tips & Tricks



Kodak – Top 10 tips for great pictures
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