Jak si stáhnu fotky z webu nebo z internetu.
Pokud má někdo zájem o některé fotky které vytvořili kamarádi ze zájezdů a výšlapů, na kterých se nacházíte vy je možné tyto
fotky stáhnout do svého počítače a pak je vypálit či vytisknout. Takto stažené fotky již nelze publikovat! Pouze pro svojí potřebu.
Autorské právo!
Nejprve si na svém disku vytvořím složku pro uložení fotografií.
Levým tlačítkem myši: Start/Počítač/vyberu Disk/ dvakrát klik na disk/ kliknu pravým tlačítkem myši a v rozbalovací nabídce vyberu
položku „Nový“ zobrazí se další nabídka v té kliknu na „Nová složka“ a vytvoří se „Nová složka“ pro fotky. Nová složka je
vysvícena modře pro případné přejmenování. Můžeme hned psát nový název složky. Já jsem ji nazval „ A_Fotky_z_webu“ .

Otevřu si stránku s fotkama o které mám zájem. Kliknu na fotku, kterou chci do svého počítače.

Fotka se zvětší na monitoru.
Pro uložení fotky potřebujeme fotku co
největší. Proto ještě kliknem na odkaz pod
fotkou „Plná velikost snímku“.
Nyní se nám foto zvětší na skutečnou
hodnotu uložení fotky na web. (další kjliknutí
do fotky nám fotku zvětší ještě víc, ale toto
zvětšení už nemá vliv na skutečnou velikost
fotky.

Do fotky klikneme pravým tlačítkem myši a z rozbalovací roletky vybereme možnost „Uložit obrázek jako“
Nabídne se nám možnost zvolení složky, kam si fotky uložíme.
Zvolíme si tedy cestu do předem vytvořené složky, (A_Fotky_z_webu ), dáme uložit a je to. Takto stažené fotky lze zpracovat
obvyklým způsobem pro práci ze fotosoubory .jpg. Fotky jsou upraveny na velikost pro tisk do velikosti fotek 10 x 15 cm nebo pro
vypálení na CD a promítání na TV. Důležité je zvětšení fotek na plnou velikost !
Fotky, které si sami zmenšujete přes program Picaso, Zoner a jiné programy již nejdou zpět obnovit na původní velikost.
Proto se může stát, že některé fotky, které již byly zmenšeny autorem nebudou dostatečně kvalitní. Rovněž fotky z fotoaparátu, kde
je nastavena nízká kvalita fotek již nejdou zvětšovat.
Ať se daří přeje dědek.

