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Canon digitális
fotósuli kezdôknek

X. – Diavetítés és képnyomtatás

Felvételeink elkészítésé-
hez elegendô támpontot
kaptunk az elôzô leckék-
ben. Gyakorlati tudásunk
elmélyítéséhez egyelôre
mindez elég, ha sokat fo-
tózunk. A késôbbiekben
még további tartozékok-
kal is foglalkozunk, azon-
ban a gyakorláshoz szük-
ségünk lesz a képek ki-
értékelésére. Ennek leg-
egyszerûbb módja, ha
nagyképernyôs tévén te-
kintjük meg a képeket:
egyszerre többen is lát-
hatják mûveinket és a
sok kritikus – több szem
többet lát – rávezet ben-
nünket minden apró tech-
nikai-kompozíciós vétsé-
günkre.

inket. Ehhez elôször a számítógépre
kell másolnunk elektronikus fotóinkat,
majd azután válogathatjuk, katalogi-
zálhatjuk ôket. A szoftverek minden
Canon digitális fényképezôgép alap-
csomagjában megtalálhatók. Továb-
bi funkciójuk, hogy a felvételkészítés
összes adatát megtekinthetjük álta-
luk: fényrekesz, záridô, tárgytávolság
stb. Így késôbb is tanulhatunk korábbi
hibáinkból. Legjobban sikerült képe-
inkbôl diavetítést is rendezhetünk a
„slideshow” funkcióval. Ilyenkor a
képek sorrendjét kell meghatároz-
nunk, illetve be kell állítanunk a kép-
váltás idôközének hosszát. A képek
természetesen a számítógép monitor-
ján fognak megjelenni. Ha olyan szá-
mítógépünk van – laptopoknál ez
gyakori –, amelynek videokimenete
is van, a videokimenettel tv-re vagy
kivetítôre (projektor) is csatlakozha-
tunk vele. Eme készülékeknek az az
elônyük, hogy képernyôjük, illetve
képük sokkal nagyobb az elterjedt
monitorokénál, így a képek látványo-
sabbak lesznek. A Browser EX szoft-
verek egyébként az e-mail-ezésben is
segítenek számunkra: digitális fotóin-
kat úgy méretezik át, hogy az interne-
ten könnyedén továbbítható lehessen.

Gyakorlott számítógépeseknek
nincs feltétlen szükségük a segéd-
programokra. Canonunkkal készített

elektronikus képeinket a memóriakár-
tyáról egyszerû kártyaolvasóval szá-
mítógépünk merevlemezére másol-
hatjuk. Innentôl kezdve pedig meg-
szokott képfeldolgozó, grafikai és
levelezôszoftvereinké a szó.

TV, projektor
Nagyobb kép – nagyobb öröm. A

hagyományos papírképek 9x13 cm-
es méretéhez képest a 72 cm-es tele-
vízió 43x58 cm-es képe gigantikus.
Ráadásul fotóink szín- és árnyalatgaz-
dag megjelenése összehasonlíthatat-
lan a mindössze néhány ezer színár-
nyalatot mutató papírképekével. A
kivetítôk, idegen szóval projektorok
képfelbontása a tv-képcsövekénél
jóval nagyobb, és élességük is kivá-
ló. Sajnos áruk még drága. Minden-
esetre egyre jobban csökken, addig
pedig ott van számunkra a minden
háztartásban megtalálható színes te-
levízió.

Számítógép
Canonunk USB porttal csatlakozik

személyi számítógépünkhöz. PC-s
környezetben ZoomBrowser EX, Ma-
cintosh környezetben ImageBrowser
EX nevû szoftverrel kezelhetjük képe-
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A diavetítéshez Canonunk speciá-

lis csatlakozójába kell illeszteni a tar-
tozékként kapott videokábelt, majd
a kábel másik végén található video-
csatlakozót a tv megfelelô hüvelyé-
be kell dugni. A tévékészülékeket
„AV” üzemmódra kell kapcsolni. Ha
a megjelenô kép fekete-fehér, vagy
nagyon rosszul látható, fényképezô-
gépünk valószínûleg az amerikai
szabványú NTSC képjelet szolgáltat-
ja. Ilyenkor a „PLAY” menüben állít-
suk át a videomódot PAL szabványú-
ra. Ezzel ellentétesen: ha a tengeren-
túlra utazunk, az ottani készülékek-
hez az NTSC beállítást válasszuk. Ha
a kép így sem lesz színes és éles, vagy
nagyon vibrál, lapozzuk át tv-nk hasz-
nálati utasítását, hátha további beál-
lításra van szükségünk. Ha így sem
javulna a helyzet, szakemberrel keres-
tessük meg a hiba okát. A kivetítôk
esetében hajszálra ugyanez a helyzet:
be kell állítanunk a jelforrást és a vi-
deojel szabványát.

Automata diavetítés
Az automata diavetítés egyszerû,

de nagyszerû: be kell állítani a képek
váltása közötti idôtartamot és máris
indíthatjuk a képlejátszást. Mindezt a
„PLAY” menüben tehetjük meg.

Távirányító,
elforgatás, zoom
Egyes fényképezôgépek az infra-

távirányítójukat a képlejátszáskor is
használják. Egyszerûbb esetben csak
a képváltásra szolgálnak, de olyan is
létezik, mely a zoom-funkciót is ke-
zeli. A képlejátszás komfortját min-
denképpen növeli ez a hasznos jó-
szág.

Elôfordul, hogy a fényképezôgép
helyzetérzékelô szenzorát, a miniatûr
higanykapcsolót véletlenül, vagy
szándékosan kikapcsoljuk. Ilyenkor a
képeket nem forgatja helyes állásba
Canonunk. Képlejátszásnál ez zava-
ró, ezért a képek orientációját utólag
is megváltoztathatjuk. Erre szolgál a
„rotate”, azaz elforgatás elnevezésû
menüpont.

Nagyon jó játék a nagyfelbontású,
sok megapixeles, részletgazdag ké-
pekbe belenagyítani. Érdekes részle-
teket pillanthatunk meg és képeinket
új jelentéssel ruházhatja fel a felfede-
zett, árnyalt tartalom. Ha gépünk ké-
pes a képekbe belenagyítani, hasz-
náljuk bátran ezt az opciót. Arra is
alkalmas a zoom, hogy képeink tû-

élességét megvizsgáljuk. Észrevehet-
jük, hogy nem is olyan egyszerû
tûéles felvételeket készíteni. A
kitartás azonban meg-
hozza majd a gyü-
mölcsét.

Az áramforrás
A gondtalan képnézege-

téshez az akkumulátor
nem a legmegfele-
lôbb eszköz. Hirte-
len lemerülése és a
töltés ideje meg-
szakítja a szórako-
zást. Ugyanez az
eset érvényes a ké-
pek számítógépre
másolásánál, csak
ott munkánkat szakítja
meg ez a „technikai” szünet. Megol-
dásként nem a pótakkumulátort aján-
lom, hanem a hálózati táp beszerzé-
sét. Ilyenkor csak az áramszünettôl
függünk, ami szerencsére elég ritka
hazánkban.

Érdemes azonban egy túláramvé-
dô-zavarszûrô egység megvétele,
mert sajnos az elektromos áram mi-
nôsége a régi háztartási eszközök
miatt, valamint a panelházak túlterhelt
elektromos hálózata okán gyakran
nem megfelelô. A nagyfeszültségû
tüskék, a rádiófrekvenciás zajok, a
villámcsapások és az áramingadozás
nemcsak digitális fényképezôgé-
pünkben, hanem számítógépünkben,
tv-készülékünkben, videónkban,
DVD-nkben stb. is kárt okozhat. Sze-
rencsére a túláramvédôk nem drágák
és egyben elosztóként is funkcionál-
nak. Használatuk tehát kényelmes és
praktikus.

Képnyomtatás
A Canon tervezômérnökei figyelem-

be vették azon igényünket, hogy szá-
mítógép nélkül is szeretnénk fotóin-
kat papírra nyomtatni. Ha ugyanis a
fényképezôgép közvetlenül a nyom-
tatóval kommunikál, munkánk egy-
szerûsödik: nem kell a számítógép
kezeléséhez értenünk. Egyben gyor-
sul is, hiszen nem kell képfeldolgozó
szoftverekkel dolgoznunk. A Pict-
Bridge technológiának köszönhetô-
en képeink automatikusan színhelye-
sek lesznek, ha a megfelelô Canon,
vagy USB porttal felszerelt idegen
gyártó nyomtatójához kötjük fényké-
pezôgépünket. Ez ugyanis a fent em-
lített technológia elônye: idegen gyár-

Digitsuli

tó fotónyomtató-
ján is kinyomtathat-
juk a képeket, ha

azt a nyomtatót favori-
záljuk. Canon digigépünk mindössze
egyetlen feltételt szab ehhez: a nyom-
tató PictBridge technológiájú legyen.
Fotónyomtatókból hordozható válto-
zat is készül, így az alig egy kilogram-
mos készülékeket magunkkal is vihet-
jük. A Canon hordozható fotónyom-
tatói védôlaminálással hosszabbítják
meg a papírképek élettartamát és ön-
tapadó matricák készítésére is alkal-
masak.

Digitális fotólabor
Elektronikus képeinket egyre több

laborba küldhetjük el az internet se-
gítségével, ha papírképen szeretnénk
viszontlátni ôket. Megtehetjük azt is,
hogy memóriakártyával érkezünk az
üzletbe. Részesítsük elônybe azokat
a laborokat, ahol vevôi terminál is
van. Ez egy célszámítógép, melynek
kártyaolvasójába kell illeszteni memó-
riakártyánkat. A kártyán levô képek
automatikusan megjelennek. Ezek
közül kiválaszthatjuk a nagyításra
kerülôket, megválaszthatjuk a papír-
képek méretét, sôt: képszerkesztési
funkciókat is végezhetünk. Ha meg-
rendelésünket jóváhagytuk, a gép
nyugtát nyomtat számunkra. Ezzel a
pénztárhoz kell fáradnunk, rendez-
nünk kell a számlát és perceken be-
lül átvehetjük elkészült fényképeinket.

Giraffe


