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Bizonyos  hivatkozások csak angol nyelvu oldalakra mutathatnak.

Adobe® Bridge® CC Súgó



Újdonságok

A jelen oldalról hivatkozott tartalmak egy része csak angolul jelenik meg.



Az Adobe Bridge CC újdonságai

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Telepítés
HiDPI-támogatás
A lehetőségek nem érhetők el a Bridge CC programban

Telepítés
 Az Adobe Bridge CC újdonságai

Az Adobe Bridge már önállóan telepíthető, és nem kerül telepítésre más alkalmazásokkal. Az Adobe Bridge telepítéséhez különállóan kell letölteni
és telepíteni azt. Ez a más Adobe alkalmazásokról leválasztás lehetővé teszi az Adobe Bridge önálló kiadását, más alkalmazásoktól független
telepíthetőségét.

 

Az Adobe Bridge letöltése és telepítése a Letöltőközpontból.

1. A Creative Cloud oldalra bejelentkezhet itt: http://creative.adobe.com
2. A felső részen kattintson a Letöltőközpont lehetőségre.
3. Kattintson a Bridge ikon melletti Letöltés lehetőségre.
4. A Bridge termékoldalon kattintson a Letöltés lehetőségre.

HiDPI-támogatás
 Az Adobe Bridge CC újdonságai

A nagy felbontású kijelző technológia előnyeinek kihasználásához az Adobe Bridge natív támogatást nyújt a nagy felbontású megjelenítőkhöz. Ez
a lehetőség jelenleg a Mac OS rendszeren érhető el (pl. a MacBook Pro Retina kijelzővel). Nagy felbontású kijelzőt használó eszközökön élesebb
és tisztább felhasználói felületen lehet dolgozni. A paneleken a bélyegképek is sokkal tisztábbak. A szöveg és az összetett grafikák megjelenítése
is világosabb és a színek és árnyalatok élénkebbek, mint korábban

A lehetőségek nem érhetők el a Bridge CC alatt
 Nem elérhető az Adobe Bridge CC programban

A következő lehetőségek többé már nem érhetők el ebben az Adobe Bridge verzióban.

Adobe kimeneti modul
Exportálás panel
Kompakt mód
3D fájlformátum bélyegképei és előnézetei
Szinkronizált ablak

Adobe kimeneti modul
A kontaktlapok, PDF-ek és webgalériák készítése funkciók elérhetők az Adobe Photoshop és Adobe Lightroom programban, melyek Creative
Cloud előfizetésében szerepelnek.

http://creative.adobe.com/
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Kontaktlapok és PDF-ek készítéséhez lásd a következőket:
Kontaktlap nyomtatása a Lightroom programban.
Kontaktlapok és PDF prezentációk a Photoshop programban

Webgalériák létrehozása az Adobe Lightroom használatával, lásd: Webgalériák létrehozása. 

Exportálás panel
Az Exportálás panel összes funkciója, így a képek exportálása online szolgáltatásokba, mint például a Flickr.com vagy Facebook.com, elérhető az
Adobe Lightroom programból. Bővebb információért lásd: Fényképek exportálása az Adobe Lightroom segítségével.

Kompakt mód
A Kompakt mód többé már nem érhető el ebben az Adobe Bridge verzióban. Azonban, ha átméretezi az alkalmazás ablakát, és az kisebb lesz, az
alkalmazás átrendezi a paneleket, hogy hasonlítsanak a korábbi kompakt módhoz. Az alkalmazás ablakát ismét maximalizálva a panelek nem
kerülnek vissza előző állapotukba.

3D fájlformátum bélyegképei
Az Adobe Bridge jelen verziója nem generál bélyegképeket és előnézeteket 3D fájlformátumokhoz.

Szinkronizált ablak
A Szinkronizált ablak lehetőség nem érhető el ebben az Adobe Bridge verzióban.

Továbbra is használhatja a New Window (Új ablak) parancsot (File > New Window) és nyithat egy újabb Bridge ablakot.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
http://help.adobe.com/hu_HU/lightroom/using/WSEA90BC04-CD2C-47d2-9C88-EAE40FE64279.html
http://help.adobe.com/hu_HU/lightroom/using/WS09C82293-1DE0-42de-97F3-A5EDF26A55C7.html
http://help.adobe.com/hu_HU/lightroom/using/WS28A79E5E-2152-4271-BDFA-BBCF2DD27B18.html


A CS6 újdonságai
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Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Indexkép nyomtatása
Filmszalag nézet a Mini Bridge alkalmazásban
Camera Raw feldolgozásának javítása

Indexkép nyomtatása
Az egy oldalra gyűjtött, bélyegképek sorozataként megjelenő indexképekkel könnyen áttekinthet képcsoportokat. Automatikusan készíthet
bélyegképeket és helyezhet el egy oldalon az Indexkép II paranccsal.

Az Adobe Bridge Eszközök > Photoshop > Indexkép II parancsával megnyithatja az Indexkép II bővítményt a Photoshop CS6 programban.

Filmszalag nézet a Mini Bridge alkalmazásban
A Photoshop® CS6 és InDesign® CS6 újratervezett Mini Bridge paneljének filmszalag nézete segíti a képek könnyebb görgetését és
böngészését.

A Mini Bridge rögzített panelként a Photoshop ablak alján, míg az InDesign programban normál panelként jelenik meg.

További tudnivalók: Mini Bridge

Camera Raw feldolgozásának javítása
Egyszerűsített Alap csúszkákkal a csúcsfények és árnyékok leképezése javítható. További helyi javítóeszközök érhetők el a fehéregyensúly,
csúcsfények, árnyékok, zaj- és moarécsökkentés korrekciójához.

Tekintse meg az új Alap csúszkák és helyi javítóeszközök beállításait új, vagy korábban feldolgozott képekkel, melyeket átalakít a Process Version
2012 (PV2012) felé. Kép konvertálásához kattintson a kép előnézetének jobb alsó sarkában látható felkiáltójel ikonra.

További tudnivalók: Szín- és színárnyalat-korrekció a Camera Raw bővítményben, Helyhez kötött korrigálás a Camera Raw bővítményben és
Verziók feldolgozása Camera Raw alatt.

Oktatóvideók
Újdonságok az Adobe Bridge CS6 verzióban

Mi a Bridge?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
http://www.adobe.com/go/CHLvid60051_br_hu
http://www.adobe.com/go/CHLvid60050_br_hu


Adobe Bridge

A jelen oldalról hivatkozott tartalmak egy része csak angolul jelenik meg.



Az Adobe Bridge áttekintése
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Tallózás fájlok között

Mini Bridge

Camera raw

Színkezelés

Az Adobe Creative Cloud által vagy az Adobe Creative Suite® 6 és a CS5 részeként megtalálható Adobe® Bridge lehetővé teszi a nyomdai,
webes és videó forrásanyagok készítését. Az Adobe Bridge programban a natív Adobe fájlokhoz (például PSD vagy PDF) és más, nem Adobe
fájlokhoz egyaránt könnyen hozzáférhet. Munkájának elemeit egyszerű húzással helyezheti el oldalterveiben, projektjeiben vagy kompozícióiban, a
fájlokról pedig előnézetet tekinthet meg, sőt a gyorsabb megkeresést szolgáló metaadatokkal (fájlinformációkkal) is elláthatja őket.

A Bridge alkalmazásból megjeleníthet, kereshet, rendezhet, szűrhet, kezelhet és feldolgozhat képeket,
oldalelrendezéseket, valamint Adobe PDF- és dinamikus médiafájlokat. Ezenkívül az Adobe Bridge segítségével fájlokat nevezhet át, helyezhet
másik mappába és törölhet, képeket forgathat el, és parancskötegeket hajthat végre. Digitális fényképezőgépből vagy kamerából importált fájlokat
és adatokat is megtekinthet. Lásd: Fájlok megtekintése és kezelése

A grafikai elemek kikeresését és rendezését elvégezheti a Mini Bridge panelen az Adobe Photoshop®, az Adobe InDesign® és az
Adobe InCopy® alkalmazásban. A Mini Bridge adatokat cserél az Adobe Bridge alkalmazással, így készíti a nézőképeket és frissíti rendszeresen a
fájlokat. A Mini Bridge megkönnyíti a fájlokkal végzett műveleteket a gazdaalkalmazásokon belül. Lásd: Mini Bridge.

Telepített Adobe Photoshop, Adobe Lightroom vagy Adobe Creative Suite esetén a Camera Raw fájlok az Adobe Bridge alól
megnyithatók, és elmenthetők. A képeket közvetlenül is szerkesztheti a Camera Raw párbeszédpanelen a Photoshop vagy a Lightroom elindítása
nélkül, valamint lehetősége van a képek beállításainak másolására. A nyers képfájlokat akkor is megtekintheti az Adobe Bridge segítségével, ha
számítógépén nincs telepítve a Photoshop. Lásd: A Camera Raw használata

Ha rendelkezik Creative Cloud tagsággal vagy az Adobe Creative Suite 6 vagy CS5 kiadásával, akkor az Adobe Bridge
használatával az Adobe Creative Suite valamennyi színkezelést alkalmazó összetevője között szinkronizálhatja a színbeállításokat. A
szinkronizálással biztosíthatja azt, hogy a színek megjelenítése az Adobe Creative Suite valamennyi összetevőjében azonos legyen. Lásd:
Színkezelés.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
http://help.adobe.com/hu_HU/creativesuite/cs/using/WSA63F14FC-A095-4093-A549-D728F13C7342a.html#WS8F738A53-29E4-498e-9810-0648C82637B1a
http://help.adobe.com/hu_HU/creativesuite/cs/using/WSA63F14FC-A095-4093-A549-D728F13C7342a.html#WS6A26877A-0178-4149-9109-9D2D636F67F0a


Az Adobe Bridge elindítása

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Megjegyzés:

Oldal tetejére

Az Adobe Bridge elindítása egy Adobe termékből
Visszatérés az Adobe legutóbb megnyitott termékéhez az Adobe Bridge programból
Átváltás az Adobe Bridge és a Mini Bridge között
Az Adobe Bridge közvetlen indítása
Az Adobe Bridge automatikus indítása
Az Adobe Bridge elrejtése és megjelenítése

Az Adobe Bridge elindítható közvetlenül, vagy az Adobe következő alkalmazásaiból: After Effects, Captivate®, Encore®, Flash® Professional,
InCopy, InDesign, Illustrator®, Photoshop és Premiere® Pro.

Az Adobe Bridge elindítása valamelyik Adobe programból
Tegye a következők egyikét:

Válassza a Fájl > Tallózás vagy a Fájl > Tallózás a Bridge alkalmazásban parancsot (amelyik megtalálható a menüben).

Megjegyzés: Ha az After Effects vagy a Premiere Pro használata esetén az Adobe Bridge elindításához az adott program Fájl > Tallózás
a Bridge programban parancsát használja, majd valamelyik fájlra duplán kattint, a fájl nem a hozzá társított alkalmazásban nyílik meg,
hanem az éppen használt Creative Suite 5 összetevőben. Azaz ha például az Adobe Premiere Pro Fájl menüjének Tallózás a Bridge
alkalmazásban parancsát választja, majd duplán kattint egy Photoshop fájlra, azzal a fájlt a Premiere Pro projektpaneljében nyitja meg,
nem pedig a Photoshop programban.

Kattintson az alkalmazássáv Adobe Bridge  gombjára.

Visszatérés az Adobe legutóbb megnyitott termékéhez az Adobe Bridge programból

Válassza a Fájl > Visszatérés: [összetevő] menüelemet, vagy kattintson az alkalmazássáv Visszatérés: [összetevő] gombjára .

Átváltás az Adobe Bridge és a Mini Bridge között

(Photoshop, InDesign, InCopy) Kattintson a Bridge megnyitása gombra  a Mini Bridge panel tetején.

Az Adobe Bridge közvetlen indítása
(Windows rendszerben) Válassza a Start > Programok menüből az Adobe Bridge parancsot.

(Mac OS rendszerben) Kattintson duplán az Applications/Adobe Bridge mappában található Adobe Bridge ikonra .

Az Adobe Bridge automatikus indítása
Beállíthatja, hogy az Adobe Bridge minden bejelentkezéskor automatikusan elinduljon a háttérben. Amikor az Adobe Bridge a háttérben fut, akkor
a használat megkezdéséig csak kevés erőforrást igényel.

Ha be szeretné állítani, hogy az Adobe Bridge bejelentkezéskor automatikusan elinduljon a háttérben, tegye a következők egyikét:

Az Adobe Bridge első indításakor válaszoljon Igennel arra a kérdésre, hogy az Adobe Bridge bejelentkezéskor automatikusan elinduljon-
e.

Az Adobe Bridge beállítások párbeszédpanelen válassza a Bridge indítása bejelentkezéskor lehetőséget.

(Windows) Miután megnyitotta az Adobe Bridge alkalmazást, kattintson jobb gombbal az Adobe Bridge tálcaikonjára, majd válassza a
Bridge indítása bejelentkezéskor lehetőséget.

Ha a háttérben fut az Adobe Bridge, az zavarhatja más Adobe alkalmazások és bővítmény telepítését. Ilyen esetben ki kell
lépni az Adobe Bridge alkalmazásból. Lásd: go.adobe.com/kb/ts_cpsid_50680_hu-hu.

Az Adobe Bridge elrejtése és megjelenítése

http://go.adobe.com/kb/ts_cpsid_50680_hu-hu


 A Creative Commons licenc jogi feltételei nem vonatkoznak a Twitter™ és a Facebook rendszerben közzétett bejegyzésekre.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

(Windows) A működési módok közötti váltáshoz végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:

Az alkalmazás megnyitásához kattintson jobb gombbal az Adobe Bridge ikonjára a tálcán, majd válassza A Bridge megjelenítése
lehetőséget.

Az Adobe Bridge háttérben történő futtatásához válassza a Fájl > Elrejtés parancsot.

Az Adobe Bridge háttérben történő futtatásához kattintson jobb gombbal az Adobe Bridge ikonjára a tálcán, majd válassza a Bridge
elrejtése lehetőséget.

(Mac OS) A működési módok közötti váltáshoz végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:

Kattintson a Dokk Adobe Bridge ikonjára, és válassza a Megjelenítés vagy az Elrejtés parancsot.

Az Adobe Bridge háttérben történő futtatásához az Adobe Bridge szoftverben válassza az Adobe Bridge > Adobe Bridge elrejtése
parancsot.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu


Az Adobe Bridge munkaterülete

Oldal tetejére

Alkalmazássáv

Elérésiút-sáv

Kedvencek panel

Mappák panel

Szűrés panel

Gyűjtemények panel

Tartalom panel

Munkaterület áttekintése
Panelek helyének és méretének beállítása
A Kedvencek használata
Munkaterületek kiválasztása és kezelése
Fényerő- és színbeállítások módosítása
A program használata kompakt módban | CS6, CS5
Színek kezelése
Nyelvi beállítások módosítása
Indítási parancsfájlok engedélyezése
Beállítások visszaállítása

Munkaterület áttekintése
Az Adobe® Bridge munkaterülete három, különböző panelt tartalmazó oszlopból (ablaktáblából) áll. Az Adobe Bridge munkaterületének
elrendezését a benne lévő panelek mozgatásával és átméretezésével állíthatja be. Létrehozhat egyéni kialakítású munkaterületeket, vagy
választhat az Adobe Bridge előre beállított munkaterületei közül.

 
Adobe Bridge munkaterület 
A) Alkalmazássáv B) Panelek C) Kijelölt elem D) Bélyegképcsúszka E) Nézetgombok F) Keresés

Az Adobe Bridge munkaterületének főbb alkotóelemei a következők:

Az alapvető feladatok végrehajtásához, például a mappahierarchiában történő navigáláshoz, a munkaterületek váltásához és a
fájlok kereséséhez használható gombokat tartalmazza.

Megjeleníti az aktuális mappa elérési útját, és lehetővé teszi a mappában történő navigálást.

Gyorsan hozzáférhetők a leggyakrabban használt mappák.

A mappaszerkezetet jeleníti meg. Ezen a panelen navigálhat a mappák között.

Itt szűrheti és rendezheti a tartalompanelen megjelenő fájlokat.

Lehetővé teszi intelligens gyűjtemények létrehozását, keresését és megnyitását.

Megjeleníti a navigációs menü gombjai, az Elérésiút-sáv, a Kedvencek panel, a Mappák panel és a Gyűjtemények panel által



Exportálás panel

Előnézet panel

Metaadatok panel

Kulcsszavak panel

Kimenet panel

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Kimenet

Metaadatok

Alapvető tudnivalók

Filmcsík

meghatározott fájlokat.

(CS6, CS5) Képek mentése JPEG formátumban webes feltöltésekre.

Itt a kijelölt fájl vagy fájlok mintanézete jelenik meg. Az előnézetek nem azonosak a tartalompanelen megjelenő bélyegképekkel,
és azoknál általában nagyobbak. A panel átméretezésével módosíthatja az előnézeti kép méretét.

Itt jelennek meg a kijelölt fájl metaadatai. Ha egyszerre több fájlt jelöl ki, a panelen ezek közös adatai (például kulcsszavak,
létrehozás dátuma, expozícióbeállítás) jelennek meg.

A panel a képek könnyű rendszerezését teszi lehetővé azzal, hogy kulcsszavakat rendel azokhoz.

(CS6, CS5) Beállítható PDF dokumentum, HTML- vagy Flash® alapú webgaléria készítése. A Kimenet munkaterület kiválasztása
esetén jelenik meg.

Panelek helyének és méretének beállítása
Az Adobe Bridge ablak elrendezését a benne lévő panelek mozgatásával és átméretezésével állíthatja be. Az Adobe Bridge ablakán kívülre
azonban nem helyezheti a paneleket.

Végezze el a következő műveletek bármelyikét:
Húzza a kívánt panelt a lapfülénél fogva egy másik ablaktáblára.

A panelek közötti vízszintes elválasztósáv húzásával növelje, illetve csökkentse a panelek méretét.

Az ablaktáblák és a tartalompanel közötti függőleges elválasztósáv húzásával átméretezheti az ablaktáblákat vagy a tartalompanelt.

Ha a középső panel kivételével az összes többi panelt el szeretné rejteni vagy meg szeretné jeleníteni, nyomja meg a Tab billentyűt (a
középső panel a kiválasztott munkaterülettől függően más és más).

Válassza az Ablak szót és a megjelenítendő vagy elrejtendő panel nevét tartalmazó parancsot.

Kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a Control billentyű lenyomása mellett (Mac OS) valamelyik panel fülére, és válassza ki a
megjeleníteni kívánt panel nevét.

A Kedvencek használata
A Kedvencek panel beállításainak megadásához válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy Adobe Bridge CS6 > Beállítások
(Mac OS) lehetőséget. Kattintson az Általános lehetőségre, és adja meg a kívánt beállításokat a Beállítások párbeszédpanel Kedvenc
elemek részében.
A Kedvencekhez új elemek a következő módszerekkel adhatók hozzá:

Húzza a kívánt fájlt vagy mappát a Kedvencek panelre a Windows Intézőből (Windows), a Finder alkalmazásból (Mac OS) vagy az Adobe
Bridge Tartalom vagy Mappák paneljéről.

Jelöljön ki egy fájlt, mappát vagy gyűjteményt az Adobe Bridge programban, és válassza a Fájl > Hozzáadás a Kedvencekhez.

Ha törölni kíván egy elemet a Kedvencek panelről, jelölje ki azt, és válassza a Fájl > Eltávolítás a Kedvencek mappából. Szükség esetén jobb
gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) kattintson az elemre, és a helyi menüből válassza az Eltávolítás a Kedvencek
mappából elemet.

Munkaterületek kiválasztása és kezelése
Az Adobe Bridge programban a munkaterület panelek egy bizonyos konfigurációját vagy elrendezését jelenti. A használni kívánt munkaterületet
kiválaszthatja a programba beépített kész munkaterületek közül, de korábban mentett saját munkaterületet is választhat.

Az Adobe Bridge programban használt különböző munkaterületek mentése révén több eltérő elrendezés között váltogathat munkája során. Például
az egyik munkaterületet új fényképek kiválogatására, egy másikat pedig egy After Effects kompozícióból származó filmfelvételfájlok kezelésére
jelölhet ki.

Az Adobe Bridge az alábbi beépített munkaterületeket kínálja:

(CS6, CS5) A Kedvencek, a Mappák, a Tartalom, az Előnézet, a Kimenet panel megjelenítése. Ez a munkaterület abban az esetben áll
rendelkezésre, ha az Adobe Bridge beállításai között kiválasztotta az Adobe Output Module indítási parancsfájlt.

Tartalmazza a Tartalom panelt Lista nézetben, valamint a Metaadatok, a Szűrés, a Kedvencek és az Exportálás panelt.

Tartalmazza a Kedvencek, Mappák, Szűrés, Gyűjtemények, Exportálás, Tartalom, Előnézet, Metaadatok és Kulcsszavak
panelt.

Bélyegképeket jelenít meg egy görgethető vízszintes sorban (a Tartalom panelen), valamint az éppen kijelölt elem előnézetét (az
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Előnézet panelen). Ezenkívül megjeleníti a Kedvencek, Mappák, Szűrő, Gyűjtemények és Exportálás panelt.

Tartalmazza a Tartalom panelt Részletek nézetben, valamint a Kedvencek, Kulcsszavak, Szűrő és Exportálás paneleket.

Mac OS rendszer használata esetén ha a Command + F5 billentyűparanccsal tölti be a Kulcsszavak munkaterületet, akkor
alapértelmezés szerint elindul a Mac OS VoiceOver alkalmazása. Ahhoz, hogy ezzel a billentyűparanccsal az Előnézet munkaterületet tudja
betölteni, le kell tiltania a VoiceOver alkalmazás billentyűparancsát a Mac OS Keyboard Shortcuts beállításaiban. Ehhez a Mac OS súgójában talál
útmutatást.

Nagy méretű Előnézet panel megjelenítése; egy keskeny, függőleges Tartalom panel megjelenítése Bélyegkép nézetben; valamint a
Kedvencek, Mappák, Szűrő, Gyűjtemények és Exportálás panel megjelenítése.

Csak a Tartalom panelt jeleníti meg. A fájlok Bélyegkép nézetben jelennek meg.

Tartalmazza a Tartalom panelt Bélyegkép nézetben, valamint a Kedvencek, Mappák és Exportálás panelt.

Munkaterület kiválasztásához válassza az Ablak > Munkaterület parancsot, majd válassza ki a kívánt munkaterületet. Vagy kattintson az
egyik munkaterületgombra az Adobe Bridge alkalmazássávján.

A munkaterület gombjaitól balra látható függőleges sáv húzásával több vagy kevesebb gomb jeleníthető meg. A gombok áthúzásával
módosíthatja azok sorrendjét.

 
Munkaterületi gombok és előugró menü

Az elrendezés munkaterületként történő mentéséhez válassza az Ablak > Munkaterület > Új munkaterület pontot. Az Új munkaterület
párbeszédpanelen nevezze el a munkaterületet, adja meg a beállításokat, majd kattintson a Mentés gombra.
Egyéni munkaterület törléséhez vagy visszaállításához válassza az Ablak > Munkaterület menüpontot, majd válasszon az alábbi parancsok
közül:

Törli a mentett munkaterületet. Válassza ki a munkaterületet a Munkaterület törlése párbeszédpanel Munkaterület
menüjéből, majd kattintson a Törlés gombra.

Visszaállítja az éppen kiválasztott elmentett munkaterületet alapállapotra.

Alapállapotra visszaállítja az Adobe által előre definiált munkaterületeket (Alapeszközök, Kimenet stb.)

A fényerő- és színbeállítások módosítása
Az Általános beállítások panelen lehetősége van az Adobe Bridge hátterének világosabbá vagy sötétebbé tételére, valamint kiemelőszínek
megadására. A beállítások megnyitásához válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge  > Beállítások (Mac OS)
lehetőséget.

A háttér világosításához, illetve sötétítéséhez nyissa meg a Beállítások párbeszédpanel Általános paneljét, majd tegye az alábbiakat:
A Felhasználói felület fényereje csúszkával az Adobe Bridge hátterét teheti világosabbá vagy sötétebbé.
A Képháttér csúszka húzásával a diavetítések, valamint a Tartalom és az Előnézet panel hátterének fényerejét változtathatja meg.

A kiemelőszínek megadásához nyissa meg a Beállítások párbeszédpanel Általános paneljét, és válasszon színt a Kiemelőszín menüből.

A program használata kompakt módban | CS6, CS5
Ha le szeretné kicsinyíteni az Adobe Bridge ablakát, váltson kompakt módra. Kompakt üzemmódban a panelek rejtett állapotúak, a Tartalom
panelnek pedig egy egyszerűbb változata látható. A leggyakrabban használt Adobe Bridge-parancsok egy része továbbra is elérhető marad az
ablak jobb felső sarkában lévő előugró menüből.
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Alapértelmezés szerint kompakt módban az Adobe Bridge ablaka minden más ablakhoz képest az előtérben marad. (Teljes módban az Adobe
Bridge-ablakot eltakarhatják más ablakok.) Ez a „lebegő” ablak azért hasznos, mert más alkalmazások használatakor is látható marad. Ha egy
halmot további fájlokkal kíván bővíteni, húzza a fájlokat a halomra.

Ha nem szeretné, hogy a kompakt módú Adobe Bridge-ablak más ablakok előterében maradjon, törölje a Bridge ablakmenüjében található „A
kompakt ablak mindig látható” beállítás jelölését.

1. Kattintson a Váltás kompakt módba gombra .

2. Végezze el a következő műveletek bármelyikét:
Válassza ki a kívánt parancsokat az Adobe Bridge ablaka jobb felső sarkában található menüből.

(Csak CS5) Kattintson a Váltás ultrakompakt módba gombra  a Tartalom panel elrejtéséhez, így még kisebb lesz az Adobe Bridge
ablaka. A gombra ismételten kattintva visszatérhet kompakt módba.

Kattintson a Váltás teljes módba gombra  a panelek megjelenítéséhez, egyúttal az Adobe Bridge ablakának előtérben tartásának
kikapcsolásához.

Színek kezelése
Az Adobe Bridge alkalmazásban a bélyegkép minősége határozza meg a használt színprofilt. A jó minőségű bélyegképek használnak színprofil-
beállításokat, míg a gyorsbélyegképek nem. Csak CS5 esetén bélyegképek minőségét az alkalmazás sávján található Speciális beállítások és
Bélyegképek minőségének és előnézeti képek készítésének beállításai gomb használatával lehet beállítani.

Ha rendelkezik az Adobe Creative Suite programcsomaggal, az Adobe Bridge használatával szinkronizálhatja a színbeállításokat az Adobe
Creative Suite színkezelést alkalmazó összetevői között. Ha az Adobe Bridge programban a Szerkesztés > Színbeállítások (Bridge CC) vagy
Szerkesztés > Creative Suite színbeállítások parancs használatával határozza meg a Creative Suite színbeállításait, akkor a színbeállítások
szinkronizálása automatikusan megtörténik. A színbeállítások szinkronizálásával biztosíthatja azt, hogy a színek megjelenítése az Adobe
valamennyi színkezelt termékében azonos legyen.

Lásd: A színbeállítások szinkronizálása az Adobe-alkalmazások között.

Nyelvi beállítások módosítása
Az Adobe Bridge különböző nyelveken képes megjeleníteni a menüket, beállításokat és elemleírásokat. Emellett azt is beállíthatja, hogy az Adobe
Bridge egy bizonyos nyelvet használjon a billentyűparancsokhoz.

1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge  > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, majd kattintson a Speciális
elemre.

2. Itt a következőket teheti:
A Nyelv menüből kiválaszthatja a menük, beállítások és elemleírások kívánt megjelenítési nyelvét.

A Billentyűzet menüből az adott nyelvű billentyűzethez tartozó billentyűparancsokhoz használni kívánt nyelvet választhatja ki.

3. Kattintson az OK gombra, majd indítsa újra az Adobe Bridge programot.

Az új nyelv az Adobe Bridge következő indításakor kerül érvénybe.

Indítási parancsfájlok engedélyezése
Az indítási parancsfájlok engedélyezhetők vagy letilthatók az Adobe Bridge beállításaiban. A beállításokban feltüntetett parancsfájlok attól függően
eltérnek, hogy a Creative Suite® mely összetevői vannak telepítve a számítógépre. A parancsfájlok letiltása a program teljesítményének javítása,
valamint parancsfájlok közötti ütközések felderítése céljából lehet hasznos.

1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge  > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson az Indítási
parancsfájlok elemre.

2. Végezze el a következő műveletek bármelyikét:
Jelölje be a kívánt parancsfájlokat, és szüntesse meg a nem kívántak jelölését.

Ha egyszerre szeretné engedélyezni vagy letiltani az összes parancsfájlt, kattintson Az összes engedélyezése vagy Az összes letiltása
gombra.

A Saját indítási parancsfájlok megjelenítés parancsra kattintva az Adobe Bridge merevlemezen tárolt indítási parancsfájljainak
mappájába juthat.

http://help.adobe.com/hu_HU/creativesuite/cs/using/WSA0A53A1F-BF46-4624-82C6-340A70EFB8C4.html
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Beállítások visszaállítása
A program számos beállítását az Adobe Bridge beállításfájlja tárolja, például a megjelenítés, az Adobe Photo Downloader, a teljesítmény és a
fájlkezelés beállításait.

A beállítások visszaállításával visszatérhet a gyári alapértékekhez, ami megoldást jelenthet az alkalmazás nem várt működése esetén.

1. Az Adobe Bridge elindításakor nyomja le és tartsa nyomva a Ctrl billentyűt (Windows) vagy az Option billentyűt (Mac OS).
2. A Beállítások visszaállítása párbeszédpanelen adja meg a megfelelő beállításokat:

Visszaállíthatja a gyári alapértékeket. Néhány címke és minősítés elveszhet. Az Adobe Bridge új
beállításfájlt hoz létre, amikor elindul.

A bélyegkép-gyorsítótár kiürítése segíthet, ha az Adobe Bridge nem tudja megfelelően
megjeleníteni a bélyegképeket. Az Adobe Bridge újból létrehozza a bélyegkép-gyorsítótárat, amikor elindul.

Visszaállíthatja az Adobe által előre definiált munkaterület alapértelmezett gyári konfigurációját.

3. Kattintson az OK gombra, vagy kattintson a Mégse gombra, ha a beállítások visszaállítása nélkül szeretné elindítani az Adobe Bridge
alkalmazást.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu


Fájlok megtekintése és kezelése az Adobe Bridge alkalmazásban

Oldal tetejére

Megjegyzés:

Oldal tetejére
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A Camera Raw használata

Navigálás fájlok és mappák között
Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

Jelöljön ki egy mappát a Mappák panelen. A le és fel nyíl gombokkal navigálhat a Mappák panelen a könyvtárak között. Mappa
megnyitásához nyomja meg a Jobbra billentyűt. Mappa bezárásához nyomja meg a balra nyilat.

Jelöljön ki egy elemet a Kedvencek panelen.

Kattintson az Ugrás a szülőmappára vagy a Kedvencekre gombra  vagy a Legutóbbi megjelenítése gombra  az alkalmazássávon,
majd válasszon egy elemet.

Tipp: Ha egy fájlt az operációs rendszer fájlkezelőjében is szeretne megjeleníteni, jelölje ki a fájlt, majd válassza a Fájl > Megjelenítés az
Intézőben (Windows) vagy a Fájl > Megjelenítés a Finderben (Mac OS) parancsot.

Az alkalmazássáv Vissza gombjával  és Előre gombjával  navigálhat a legutóbb meglátogatott mappák között.

Kattintson duplán a megnyitni kívánt mappára a Tartalom panelen.

Tipp: Ha a mappát új ablakban szeretné megnyitni, akkor a Tartalom panelen a Ctrl billentyű (Windows) vagy a Command billentyű
(Mac OS) lenyomva tartása közben kattintson rá duplán.

Ha a Windows Explorer (Windows) vagy Kereső (Mac OS) egyik mappáját áthúzza az Adobe Bridge elérési út sávjába, akkor ezzel arra
a helyre tud ugrani.

Mappák megnyitásához húzza azokat a Windows Intézőből (Windows) vagy a Finder programból (Mac OS) az Előnézet panelre. Mac OS
rendszerben a Finderből az Adobe Bridge ikonra húzva is megnyithatja a mappákat.

Navigálás az elérési út sáv használatával:

Az elérési út sáv elemére kattintva odaugorhat.

Ha az elérési út sávjában lévő elemre a jobb oldali egérgombbal kattint (Windows), illetve a Control billentyű lenyomva tartása közben
kattint (Mac OS), bekapcsolja a mappák bejárását. A mappák bejárásával megjelenítheti a kijelölt elem almappáit. Az előző elem

almappáinak áttekintéséhez kattintson a jobbra mutató nyílra  az elérési út sávjában.

Ha a Tartalom panel egyik mappáját áthúzza az elérési út sávjába, akkor ezzel arra a helyre tud ugrani.

Az elérési út sávjában lévő utolsó elemre kattintva szerkesztheti az elérési utat. Az Esc gomb megnyomásával visszatérhet ikon módba.

Az Ablak > Elérési út sávja menüpontra kattintva megjelenítheti és elrejtheti az elérési út sávját.

Almappák tartalmának megjelenítése
Beállíthatja, hogy az Adobe Bridge a mappákat és az almappákat egy folyamatos, „sík” nézetben jelenítse meg. A sík nézet a mappa teljes
tartalmát megjeleníti, beleértve annak almappáit is, így nincs szükség az almappák tallózására.

A mappák tartalmának normál megjelenítéséhez válassza a Nézet > Almappák elemeinek megjelenítése parancsot.
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Fájlok megnyitása az Adobe Bridge alkalmazásban
Az Adobe Bridge programból közvetlenül megnyithatja a fájlokat, akár azokat is, amelyek nem Adobe-szoftverrel készültek. Amikor az Adobe
Bridge programmal nyit meg egy fájlt, akkor a fájl vagy a létrehozásához használt programban, vagy a megnyitáskor megadott programban nyílik
meg. Ezenkívül az Adobe Bridge segítségével egy Adobe-alkalmazásban megnyitott dokumentumban is elhelyezhet fájlokat.

Jelöljön ki egy fájlt, majd végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:

Kattintson a Fájl > Megnyitás parancsra.

Nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.

Nyomja meg a Ctrl+Le (Windows) vagy a Command+Le (Mac OS) billentyűt.

Kattintson duplán a fájlra a Tartalom panelen.

Válassza a Fájl > Megnyitás másik programmal menüpontot, majd kattintson a megnyitáshoz használni kívánt alkalmazás nevére.

Húzza a fájlt egy alkalmazás ikonjára.

Válassza a Fájl > Megnyitás a Camera Raw alkalmazásban parancsot, ha a fájl Adobe Camera Raw-beállításait szeretné módosítani.

Digitális fényképezőgéppel készült képek Adobe Bridge programban történő megnyitásához használja az Adobe Photo Downloader
alkalmazást. Lásd: Fényképek beolvasása digitális fényképezőgépről vagy kártyaolvasóról az Adobe Bridge programba.

Fájltársítások megváltoztatása
Az adott fájltípusok adott alkalmazáshoz való társítása csak az Adobe Bridge programon keresztül megnyitott fájlokra vonatkozik, és elsőbbséget
élvez az operációs rendszer beállításaival szemben.

1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge CS5.1 > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a
Fájltársítások elemre.

2. Kattintson az alkalmazás nevére (vagy a Nincs elemre), majd a Tallózás gombra kattintva keresse meg a használni kívánt alkalmazást.
3. Az eredeti fájltársítások visszaállításához kattintson az Alapértelmezett társítások visszaállítása lehetőségre.
4. A társítással nem rendelkező fájltípusok elrejtéséhez jelölje be a Definiálatlan fájltársítások elrejtése beállítást.

Fájlok elhelyezése másik alkalmazásba
Jelölje ki a fájlt az Adobe Bridge alkalmazásban, majd válassza a Fájl > Elhelyezés menüpontot, és kattintson az alkalmazás nevére. A
paranccsal például elhelyezhet egy JPEG-képet az Adobe Illustrator program egy dokumentumában.
Húzza a fájlt az Adobe Bridge programból a kívánt alkalmazásba. Egyes fájltípusoknál szükség lehet arra, hogy először megnyissa a
dokumentumot, amelyben a fájlt el szeretné helyezni.

Fájlok és mappák keresése az Adobe Bridge használatával
Az Adobe Bridge programban a fájlok és mappák keresésekor többféleképpen kombinálhatja a keresési feltételeket. A keresési feltételeket
intelligens gyűjteményként is lehet menteni, amely folyamatosan frissül a feltételeknek megfelelő fájlokkal.

1. Válassza a Szerkesztés > Keresés parancsot.
2. Válassza ki azt a mappát, amiben keresni szeretne.
3. A keresési feltételek megadásához válasszon beállításokat és korlátozásokat a Kritériumok menükből. Írja be a keresett szöveget a jobb

oldali szövegmezőbe.
4. Újabb feltétel hozzáadásához kattintson a pluszjelre (+). Ha törölni szeretné valamelyik feltételt, kattintson a mínuszjelre (-).
5. Az Egyeztetés menü valamelyik elemét kiválasztva adja meg, hogy a feltételek közül bármelyiknek vagy mindegyiknek kell-e teljesülnie.
6. (kihagyható) Jelölje be Az összes alkönyvtárral együtt jelölőnégyzetet, ha a keresést a forrásmappa összes almappájára ki szeretné

terjeszteni.
7. (kihagyható) Ha azt szeretné, hogy az Adobe Bridge a gyorsítótárban tárolt fájlok mellett az azon kívüli fájlok között is keressen, válassza a

Nem indexelt fájlokkal együtt parancsot. A gyorsítótáron kívüli fájlok keresése lassabb (az Adobe Bridge szoftverben korábban nem
megnyitott mappák esetében), mint ha csak a gyorsítótárban található fájlok között keresne.

8. Kattintson a Keresés gombra.

9. (Kihagyható lépés) A keresési feltételek mentéséhez kattintson a Gyűjtemények panelen található Új intelligens gyűjtemény gombra 
azután, hogy az Adobe Bridge megjelenítette a keresési eredményeket. Az Intelligens gyűjtemény párbeszédpanel automatikusan átveszi a
keresési feltételeket. Szükség esetén módosítsa a feltételeket, majd kattintson a Mentés gombra. Írja be az intelligens gyűjtemény nevét a
Gyűjtemények panelen, majd nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt. Lásd: Intelligens gyűjtemény létrehozása.
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Gyorskeresés
Az Adobe Bridge alkalmazásból az Adobe Bridge alkalmazás sávján található Gyorskeresés mező használatával kereshet fájlokat és mappákat. A
Gyorskeresés lehetővé teszi az Adobe Bridge, a Windows asztali kereső (Windows) vagy a Spotlight (Mac OS) keresőmotor használatát. Az
Adobe Bridge motorja a fájlnevek és a kulcsszavak között keres. Az operációs rendszerek fájlnévre, mappanévre és képkulcsszavakra képesek
keresni. Az Adobe Bridge keresőmotorja az aktuális mappában és annak összes almappájában keres, beleértve a Sajátgép (Windows) és a
Computer (Mac OS) mappát is. Az operációs rendszer keresőmotorja az aktuális mappában vagy a Sajátgép (Windows), illetve a Computer
(Mac OS) mappában keres.

1. A Gyorskeresés mezőben kattintson a nagyító ikonra , majd válassza ki a kívánt keresőmotort az Adobe Bridge, a Windows asztali
kereső (Windows) és a Spotlight (Mac OS) lehetőségek közül.

2. Írja be a keresési feltételt.
3. Nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.

A Vista operációs rendszer alapértelmezés szerint tartalmazza a Windows asztali keresőt. Windows XP felhasználók a Microsoft
weblapjáról tölthetik le és telepíthetik. Az Adobe Bridge észleli, ha a Windows asztali kereső telepítve van, és ennek megfelelően engedélyezi a
funkciókat. Alapértelmezés szerint a Windows asztali kereső csak a Documents and Settings mappában keres. További helyek kereséséhez
módosítsa a Windows asztali kereső beállításait.

Fájlok címkézése és minősítése
Nagy számú fájlt jelölhet meg gyorsan úgy, hogy különböző színeket vagy nulla (0) és öt csillag közé eső minősítést rendel hozzájuk. Ezután szín
vagy minősítés szerint rendezheti sorba a fájlokat.

Tegyük fel például, hogy éppen nagy számú importált képet tekint meg az Adobe Bridge programban. Ahogy egyenként megvizsgálja az új
képeket, címkét adhat azoknak, amelyeket meg szeretne tartani. E kezdeti átvizsgálást követően a Rendezés parancsot használhatja az adott
színnel megjelölt fájlok kiválogatására.

Nemcsak fájlokat, de mappákat is elláthat címkével vagy minősítéssel.

A címkékre vonatkozó beállításokban nevet is adhat a címkéknek. Az így elnevezett címkék alkalmazásakor a program a fájl metaadatai közé
veszi fel a címkenevet. Ha a beállításoknál módosítja a címkék nevét, akkor a régebbi címkével rendelkező fájlok fehér címkével jelennek meg a
Tartalom panelen.

A mappákban való böngészéskor alapbeállítás mellett az Adobe Bridge a címkézett és címkézetlen fájlokat egyaránt megjeleníti.

1. Fájlok címkézéséhez jelöljön ki egy vagy több fájlt, és válasszon egy címkét a Címke menüből. A címkék eltávolításához válassza a Címke
> Nincs címke parancsot.

2. Fájlok minősítéséhez válasszon ki egy vagy több fájlt, majd tegye a következők egyikét:

A Tartalom panelen kattintson a fájlnak adni kívánt csillagok számának megfelelő pontra. (Bélyegkép nézetben ki kell választani egy
bélyegképet a minősítőpontok megjelenítéséhez. A minősítőpontok ezen kívül csak egy bizonyos méretet meghaladó bélyegképeken
jelennek meg. Szükség esetén méretezze át a bélyegképeket a minősítőpontok megjelenítéséhez. Lista nézetben ellenőrizze, hogy a
Minősítés oszlop látható-e.)

Válasszon egy minősítést a Címke menüből.

Ha növelni vagy csökkenteni kívánja a minősítést egy csillaggal, válassza a Címke > Felminősítés vagy a Címke > Leminősítés
parancsot.

Az összes csillag törléséhez válassza a Címke > Minősítés nélkül parancsot.

Ha Elvetés minősítést szeretne adni egy fájlnak, válassza a Címke > Elvetés parancsot, vagy nyomja meg az Alt+Delete (Windows),
illetve az Option+Delete (Mac OS) billentyűt.

Megjegyzés: Ha nem szeretné, hogy az Adobe Bridge megjelenítse az elvetett fájlokat, válassza a Nézet > Elvetett fájlok megjelenítése
parancsot.

Fájlok rendezése
Az Adobe Bridge alapértelmezés szerint fájlnév szerint rendezi a Tartalom panelen megjelenő fájlokat. A fájlok eltérő rendezéséhez használja a
Rendezés parancsot vagy az alkalmazás sávján található Rendezés gombot.

A fájlok felsorolt feltételek alapján történő rendezéséhez válasszon egy lehetőséget a Nézet > Rendezés menüből, vagy kattintson az
alkalmazás sávján található Rendezés gombra. A Manuálisan lehetőséget választva abba a sorrendbe teheti a fájlokat, amelybe legutóbb
húzással helyezte őket. Ha a Tartalom panelen keresési eredmények, gyűjtemények vagy „sík” nézet szerepel, akkor a Rendezés gomb egy
Mappa alapján lehetőséget is tartalmaz, amelynek segítségével a fájlokat a tároló mappájuk alapján lehet rendezni.
Lista nézetben a kívánt oszlop szerinti rendezéshez kattintson az oszlopfejlécre.



Oldal tetejére

Fájlok szűrése
A Szűrés panelen kiválasztott feltételekkel szabályozhatja, hogy mely fájlok jelenjenek meg a Tartalom panelen. A Szűrés panel az aktuális
elemcsoportban egy adott értékkel rendelkező elemek teljes számát jeleníti meg, tekintet nélkül arra, hogy az elemek rejtettek-e. A Szűrés panelre
ránézve például azonnal megállapíthatja, hogy hány fájlnak van egy adott minősítése vagy kulcsszava.

A Szűrés panelen megjelenő feltételeket a program dinamikusan generálja a Tartalom panelen megjelenő fájlok, valamint az azokhoz rendelt
metaadatok vagy helyük függvényében. Ha például a Tartalom panel hangfájlokat tartalmaz, akkor a Szűrés panelen az alkotóra, albumra, műfajra,
hangnemre és a folyamatos lejátszásra vonatkozó feltételek jelennek meg. Ha a Tartalom panelen képek szerepelnek, a Szűrés panelen új szűrési
feltételek jelennek meg: méret, tájolás mező, valamint a kameraadatok, például az expozíciós idő és a rekeszérték. Ha a Tartalom panelen
keresési eredmények, több mappa fájljait tartalmazó gyűjtemények szerepelnek, vagy a Tartalom mappa „sík” nézetben jelenik meg, akkor a
Szűrés panelen megjelenik egy Szülőmappa, amellyel a fájlokat helyük alapján szűrheti.

A Nézet menü parancsaival megadhatja, hogy az Adobe Bridge megjelenítse vagy elrejtse a mappákat, az elvetett fájlokat vagy a rejtett
fájlokat (például a gyorsítótárfájlokat) a Tartalom panelen.

Fájlok szűréséhez jelöljön be egy vagy több feltételt a Szűrés panelen:

Egy adott kategórián belüli feltételek (például különböző fájltípusok) kiválasztásával azokat a fájlokat szűrheti ki, amelyek a feltételek
bármelyikének eleget tesznek. Ha például GIF és JPEG típusú fájlokat szeretne együtt megjeleníteni, jelölje be a Fájltípus csoportban a
GIF és a JPEG elemet.

Ha több kategóriában jelöl be egy-egy feltételt (például fájltípusokat és minősítéseket is), akkor a program csak azokat a fájlokat jeleníti
meg, amelyek az összes feltételt teljesítik. Ha például két csillagos minősítésű GIF és JPEG típusú fájlokat szeretne megjeleníteni, jelölje
be a GIF és a JPEG típust a Fájltípus csoportban, majd a két csillagos minősítést a Minősítések kategóriában.

Tipp: Ha egy minősítési feltételre a Shift billentyű lenyomva tartása mellett kattint, akkor az azzal a minősítéssel vagy annál magasabbal
rendelkező elemeket választja ki. Például ha a két csillagra kattint a Shift billentyűt lenyomva, a kettő vagy több csillagos elemeket
jelenítheti meg.

Válasszon kategóriákat a Szűrő panel menüjéről.

Tipp: Válassza a Szűrő panel menüjének Az összes kibontása vagy Az összes összecsukása parancsát az összes szűrőkategória
kibontásához vagy becsukásához.

Egy feltétel ellenkezőjének megadásához az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt lenyomva kattintson a feltételre. Ha
például korábban kiválasztotta a Fájltípus csoportban a GIF elemet, az Alt billentyű lenyomva tartásával erre az elemre kattintva ennek a
típusnak a kivételével az összes elemet bejelölheti.

Megjegyzés: Ha egy összezárt halom elemeit szeretné szűréssel kiválogatni, az Adobe Bridge csak akkor jeleníti meg a halmot, ha
annak legfelső (a bélyegkép alapjául szolgáló) eleme teljesíti a feltételeket. Kibontott halom szűrése esetén az Adobe Bridge a halom
összes olyan elemét megjeleníti, amely megfelel a legfelső fájl szűrési feltételeinek.

A szűrők törléséhez kattintson a Szűrés panel alján található Szűrő törlése gombra .
Ha nem szeretné, hogy a használt szűrési feltételek törlődjenek, amikor átvált az Adobe Bridge egy másik részére, kattintson a Szűrés panel

alján lévő Szűrő megtartása tallózás közben gombra .

Fájlok és mappák másolása, áthelyezése és törlése
Fájlok vagy mappák másolásához hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

Jelölje ki a fájlokat vagy mappákat, majd válassza a Szerkesztés > Másolás parancsot.

Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a fájlokra vagy mappákra, válassza a Másolás
adott helyre parancsot, és válasszon egy célhelyet a listáról (másik hely megadásához válassza a Mappaválasztás parancsot).

A Ctrl billentyű (Windows) vagy az Option billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett húzza a fájlokat vagy mappákat egy másik
mappába.

Fájlokat az alábbi módokon helyezhet át másik mappába:

Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a fájlokra vagy mappákra, válassza az
Áthelyezés ide parancsot, és válasszon egy célhelyet a listáról (másik hely megadásához válassza a Mappaválasztás parancsot).

Húzza át a fájlokat egy másik mappába az Adobe Bridge ablakában vagy a Windows Intézőben (Windows), illetve a Finderben (Mac OS).

Megjegyzés: (Ha a húzott fájl az Adobe Bridge kötetétől eltérő köteten van, akkor ez a művelet másolja, nem pedig áthelyezi a fájlt. Ha
át szeretné helyezni a fájlt egy másik csatlakoztatott kötetre, a Ctrl (Windows) vagy Command (Mac OS) billentyűt lenyomva tartva húzza
át a fájlt.

Fájlok vagy mappák törléséhez hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

Jelölje ki a fájlokat vagy mappákat, és kattintson az Elem törlése gombra .

Jelölje ki a fájlokat vagy mappákat, és nyomja meg a Ctrl+Delete (Windows) vagy a Command+Delete (Mac OS) billentyűt.
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Jelölje ki a fájlokat vagy mappákat, nyomja meg a Delete billentyűt, majd kattintson a párbeszédpanel Törlés gombjára.

Képek elforgatása
A JPEG, PSD, TIFF és raw fájlformátumú képek nézete az Adobe Bridge programban elforgatható. Az elforgatás a képadatokra nincs hatással, az
Adobe Bridge programban való elforgatás viszont a létrehozó alkalmazásban is a kép nézetének elfordulását eredményezheti.

1. Jelöljön ki egy vagy több képet a tartalomterületen.
2. Tegye a következők egyikét:

Válassza a Szerkesztés menü Forgatás 90°-kal jobbra, Forgatás 90°-kal balra vagy Forgatás 180°-kal parancsát.

Kattintson az alkalmazás sávján található Forgatás 90°-kal jobbra vagy Forgatás 90°-kal balra gombra.

A Camera Raw használata
A Raw fájlok a fényképezőgép képérzékelőjéből származó, tömörítetlen képadatokat tartalmaznak. Az Adobe Photoshop Camera Raw szoftver,
amely az Adobe Bridge programban akkor áll rendelkezésre, ha az Adobe Photoshop vagy az Adobe After Effects telepítve van, képes a Raw
fájlok feldolgozására. A JPEG (JPG) és a TIFF fájlok a Camera Raw bővítményből megnyitva is feldolgozhatók az Adobe Bridge programban.

Az Adobe Bridge segítségével a beállítások az egyik fájlból a másikba másolhatók a vágólapon keresztül, továbbá lehetőség nyílik a fájlok kötegelt
feldolgozására, illetve a beállítások fájlokon való alkalmazására a Camera Raw párbeszédpanel megjelenítése nélkül.

Ha JPEG- vagy TIFF-fájlokat szeretne megnyitni a Camera Raw bővítményben az Adobe Bridge programból, akkor adja meg ezeket a
beállításokat a Camera Raw beállításai között. Válassza a Szerkesztés > Camera Raw beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge >
Camera Raw beállítások (Mac OS) parancsot. A JPEG és TIFF képek kezelési szakaszában válassza a JPEG > Az összes támogatott JPEG
automatikus megnyitása elemet és/vagy válassza a TIFF > Az összes támogatott TIFF automatikus megnyitása elemet. Ezután a JPEG vagy
a TIFF fájlokra duplán kattintva a Camera Raw bővítményben nyithatja meg azokat. Ha a JPEG és a TIFF fájlokat a Photoshop programban
szeretné megnyitni, válassza a [JPEG-ek vagy TIFF-ek] automatikus megnyitása a beállításokkal elemet.
Ha a nyers fájlokat a Camera Raw bővítményben szeretné megnyitni az Adobe Bridge programból, akkor adja meg ezt a beállítást az
Adobe Bridge beállításai között. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget.
Az Általános lap Viselkedés területén válassza a Dupla kattintással a Camera Raw beállításai szerkeszthetők a Bridge programban beállítást.
Ha nem választja ki ezt a beállítást, akkor a nyers fájlokat dupla kattintással a Photoshop nyitja meg.
Lásd még: Fényképek beolvasása digitális fényképezőgépről vagy kártyaolvasóról.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
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Nézetmód kiválasztása
Bélyegképek méretének átállítása
Rács zárolása
További metaadatok megjelenítése a bélyegképekhez
Bélyegképként megjelenítendő fájlok méretének korlátozása
Monitor méretének megfelelő előnézeti kép megadása
Bélyegképek minőségének megadása
Lista nézet testreszabása

A Tartalom panel a kijelölt mappában található fájlok és mappák listáját vagy bélyegképeket, illetve részletes bélyegképeket jelenít meg.
Alapértelmezés szerint az Adobe Bridge színkezelt bélyegképeket készít, amelyeket fájl-, illetve mappanevük, valamint minősítésük és címkéjük
feltüntetésével jeleníti meg a Tartalom panelen.

A Tartalom panel nézetének testreszabásához részletes szöveges információkat jeleníthet meg bélyegképekkel, illetve a bélyegképeket listaként
tekintheti meg. Lehetőség van a bélyegképek átméretezésére és képminőségük meghatározására is. A Tartalom panel menüjének Vízszintes
elrendezés vagy Függőleges elrendezés parancsával megváltoztathatja a görgetősáv pozícióját. Az Automatikus elrendezés lehetőség választása
esetén az Adobe Bridge szükség szerint vált a vízszintes vagy a függőleges elrendezésre.

Nézetmód kiválasztása
Válasszon a Nézet menü alábbi parancsai közül:

Bélyegképekként: a fájlok és mappák megjelenítése bélyegképekként a fájl-, illetve mappanevük, valamint minősítésük és címkéjük
feltüntetésével.

Részletekként – a bélyegképekhez további szöveges adatokat is megjelenít.

A Lista nézetben a fájlok és mappák fájlnévlistaként jelennek meg; a lista a metaadatokat oszlopformátumban tartalmazza.

Csak bélyegkép megjelenítése – a bélyegképeket mindenféle szöveg, címke vagy minősítési adat nélkül jeleníti meg.

Kattintson az Adobe Bridge ablak jobb alsó sarkában található Tartalom megjelenítése bélyegképekként, Tartalom megjelenítése részletes
adatokkal vagy Tartalom megjelenítése listaként gombra.

Bélyegképek méretének átállítása
A bélyegképek kisebb méretűre állításával egyszerre többet megjeleníthet belőlük, nagyításukkal pedig nagyobb részletességet érhet el.

Ehhez az Adobe Bridge ablak alján található Bélyegkép csúszkát  húzza a kívánt pozícióba.

Amikor átméretezi az Adobe Bridge ablakát Automatikus elrendezés beállítás mellett, a Tartalom panelen lévő bélyegképek mérete
is ehhez igazodva változik. Ha ezt nem szeretné, válassza a Vízszintes elrendezés vagy a Függőleges elrendezés lehetőséget a Tartalom panel
menüjéből.

Ha a Tartalom panelen nem látja a fájlnevet vagy az egyéb metaadatokat a bélyegkép mellett, a csúszka jobbra húzásával növelje meg a
bélyegképméretet.

A Bélyegkép csúszka bal szélén található Kisebb bélyegképméret gombra kattintva a Tartalom panel oszlopainak száma csökkenthető
eggyel. A Bélyegkép csúszka jobb szélén található Nagyobb bélyegképméret gombra kattintva a Tartalom panel oszlopainak száma
növelhető eggyel. Az Adobe Bridge automatikusan a lehető legnagyobbra növeli a bélyegképek méretét a megjelenő oszlopok száma
alapján.

Rács zárolása
A rács zárolásával az Adobe Bridge mindig teljes bélyegképeket jelenít meg a Tartalom panelen. Ha a rács zárolva van, akkor a bélyegképek
elrendezése az ablak átméretezése, illetve a panelek megnyitása és bezárása esetén is változatlan marad.

Válassza a Nézet > Rács zárolása parancsot, vagy kattintson az Adobe Bridge ablak alján található Bélyegkép csúszka melletti Rács

zárolása gombra .
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További metaadatok megjelenítése a bélyegképekhez
A Bélyegképek metaadatainak kiegészítő sorai beállítás azt határozza meg, hogy a Tartalom panel bélyegképeinél megjelenjenek-e további
metaadatok.

1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a Bélyegképek
elemre.

2. A Bélyegképek metaadatainak kiegészítő sorai részben adja meg, hogy milyen típusú metaadatokat szeretne megjeleníteni. Legfeljebb négy
sornyi kiegészítő adatot jeleníthet meg.

A bélyegképként megjelenítendő fájlok méretének korlátozása
Megadhat egy korlátot azoknak a fájloknak a méretére vonatkozóan, amelyekből az Adobe Bridge bélyegképet készít (a nagyobb fájlok
bélyegképének megjelenítése lassíthatja a program működését). Ha az Adobe Bridge nem hozhatja létre egy fájl bélyegképét, akkor a fájl
típusának megfelelő ikont jeleníti meg helyette. Videofájlok bélyegképének megjelenítésekor az Adobe Bridge nem veszi figyelembe ezt a
beállítást.

1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a Bélyegképek
elemre.

2. Írjon be egy számot „Az ennél nagyobb méretű fájlokat ne dolgozza fel” mezőbe.

A monitor méretének megfelelő előnézeti kép megadása
A monitorméretű előnézeti képek a monitor felbontásától függően az elérhető legjobb minőségű képet jelenítik meg. A monitorméretű előnézet
engedélyezése esetén a képek élesen, teljes képernyőn jelennek meg.

1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a Speciális
elemre.

2. Válassza a Monitor méretének megfelelő előnézeti képek létrehozása parancsot.

A bélyegképek minőségének megadása
Beállíthatja, hogy az Adobe Bridge beágyazott, kiváló minőségű vagy 1:1 méretarányú előnézetet jelenítsen meg a képeket tároló egyes mappák
bélyegképeiről.

A tallózás felgyorsításához válasszon egy mappát, majd kattintson az Adobe Bridge alkalmazás sávján található Gyors tallózás lehetőleg

beágyazott képek használatával gombra .
Ha jobb minőségű bélyegképeket szeretne megjeleníteni, kattintson az Adobe Bridge alkalmazás sávján található Bélyegképek minőségének

és előnézeti képek készítésének beállításai gombra , majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Lehetőleg beágyazott (gyorsabb) – a forrásfájlba beágyazott kis felbontású bélyegképek használata. Ezekre a bélyegképekre nem
érvényesek a színkezelési beállítások. Ez a beállítás hatásában megegyezik a Gyors tallózás lehetőleg beágyazott képek használatával
beállítással.

Szükség esetén kiváló minőség – beágyazott bélyegképek használata az előnézet megjelenítéséig, amikor az Adobe Bridge színkezelt
bélyegképeket hoz létre a forrásfájlokból.

Mindig kiváló minőség – az összes kép minden esetben színkezelt bélyegképként jelenik meg. Az alapértelmezett minőségbeállítás a
Mindig kiváló minőség.

100%-os méretű előnézeti képek létrehozása – 100%-os méretű előnézeti képek létrehozása a háttérben a Nagyítólencse és a Diavetítés
nézetben. Ezzel a beállítással felgyorsulnak a nagyítási és megjelenítési műveletek, de több lemezterületet vesz igénybe, és lelassítja a
kezdeti tallózást. Lásd: Nagyító eszköz használata és Képek megtekintése diavetítésként.

A Lista nézet testreszabása
A Lista nézet az oszlopok rendezésével és átméretezésével, valamint a megjelenítendő metaadat-kategóriák kiválasztásával szabható testre.

1. Válassza a Nézet > Listaként menüpontot.
2. Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

A rendezési irány megváltoztatásához kattintson az oszlopfejlécekre.

Másik metaadat-kategória kiválasztásához, az oszlop bezárásához, új oszlop beszúrásához, az oszlop átméretezéséhez vagy az
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Megjegyzés:

alapértelmezett konfiguráció visszaállításához kattintson jobb gombbal (Windows rendszer esetén) vagy kattintson a Control billentyű
lenyomása mellett (Mac OS rendszer esetén) bármelyik oszlopfejlécre.

A Név oszlop mindig a bal szélső helyen van.

Az oszlopokat a közöttük található függőleges elválasztósávok húzásával méretezheti szélesebbre vagy keskenyebbre.

A balra eső oszlop automatikus átméretezéséhez kattintson duplán az oszlopfejlécek közé.
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Képek előnézetének megtekintése és összehasonlítása az Adobe
Bridge alkalmazásban

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Képek megtekintése diavetítésként
Képek előnézetének megtekintése az Előnézet panel használatával
Képek előnézete a Teljes méretű előnézet funkció használatával
Képek áttekintése és kijelölése Ellenőrzési módban
Nagyítólencse eszköz használata
Szoftveres leképezés használata az előnézeteknél

A képek előnézetét az Adobe Bridge Előnézet panelén, valamint a Teljes képernyős előnézet és az Ellenőrzési módban tekintheti meg. Az
Előnézet panel segítségével akár kilenc, egyszerre megjelenített bélyegkép is összehasonlítható. A Teljes képernyős előnézet a képeket teljes
képernyős méretben jeleníti meg. Ellenőrzési módban a képek teljes képernyőn jelennek meg. Ilyenkor navigálhat a képek között, módosíthatja a
kiválasztást, címkékkel láthatja el, minősítheti és elforgathatja a képeket, valamint megnyithatja azokat a Camera Raw programban.

Képek megtekintése diavetítésként
A Diavetítés paranccsal a bélyegképek teljes képernyős diavetítésként tekinthetők meg. Ez egyszerű mód az adott mappában lévő összes képfájl
nagy változatainak kezelésére. A diavetítés során lehetőség van a képek oldalmozgatására, kicsinyítésére és nagyítására, illetve a diavetítés
megjelenítési beállításainak megadására, beleértve az átmeneteket és a feliratokat.

Diavetítés megtekintéséhez nyissa meg egy képmappa tartalmát, vagy jelölje ki a diavetítésben megjeleníteni kívánt képeket, majd válassza
a Nézet > Diavetítés parancsot.
A diavetítésekkel történő munka során használható parancsok megjelenítéséhez Diavetítés nézetben nyomja le a H billentyűt.
Diavetítés nézetben nyomja meg az L billentyűt, vagy válassza a Nézet > Diavetítés beállításai parancsot.

Megjelenítési beállítások:

Ezt a lehetőséget választva további monitorokat takarhat ki, megismételheti a diavetítést, illetve kicsinyíthet és nagyíthat.

Diabeállítások:

A diák időtartamának, feliratainak és méretezésének megadása.

Átmenetbeállítások:

Az átmenetek stílusának és sebességének megadása.

Képek előnézetének megtekintése az Előnézet panel használatával
Válasszon ki legfeljebb kilenc képet a Tartalom panelen, majd (szükség esetén) válassza az Ablak > Előnézet panel lehetőséget.

Képek előnézete a Teljes méretű előnézet funkció használatával
Jelöljön ki egy vagy több képet, majd válassza a Nézet > Teljes képernyős előnézet menüpontot, vagy nyomja meg a szóköz billentyűt.
A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez nyomja meg a + vagy a - billentyűt, vagy kattintson a képre az adott pontra történő nagyításhoz. A
nagyításhoz és a kicsinyítéshez az egér görgőjét is használhatja.
A kép mozgatásához nagyítsa azt, majd húzza az egérrel a kívánt irányba.
A mappa következő és előző képének megjelenítéséhez nyomja meg a jobbra nyíl vagy a balra nyíl billentyűt.

Megjegyzés: Ha a Teljes képernyős előnézet megnyitása előtt több képet választ, akkor a jobbra nyíl és a balra nyíl billentyű használatával
lapozhat a kiválasztott képek között.

A Teljes képernyős előnézetet az Esc vagy a szóköz billentyű megnyomásával lehet bezárni.

Képek áttekintése és kijelölése Ellenőrzési módban
Az Ellenőrzési mód a kiválasztott képek közötti teljes képernyős böngészésre, a kiválasztás finomítására és alapvető szerkesztési műveletek
végrehajtására használható. Ellenőrzési módban a képek körbe rendezve jelennek meg, amelyen interaktív módon lehet navigálni.



Oldal tetejére

Oldal tetejére

 
Ellenőrzési mód

Az Adobe Bridge CS4 és az Adobe Bridge CS5 Ellenőrzési módjának használatát bemutató videó: www.adobe.com/go/lrvid4012_bri_hu.

1. Nyisson meg egy képeket tartalmazó mappát, vagy válassza ki a kívánt képeket és válassza a Nézet > Ellenőrzési mód lehetőséget.
2. Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

Az előző vagy a következő kép megjelenítéséhez kattintson a képernyő bal alsó sarkában található balra vagy jobbra mutató nyílgombra,
vagy nyomja meg a balra vagy jobbra mutató nyílbillentyűt a billentyűzeten.

Az előző vagy a következő kép előtérbe hozásához húzza a jelenleg előtérben lévő képet jobbra vagy balra.

Ha a háttérben található képek bármelyikét szeretné előtérbe hozni, kattintson rá.

Ha egy képet el szeretne távolítani a kiválasztásból, húzza ki a képernyő aljára. Az eltávolításhoz a képernyő bal alsó sarkában
található, lefelé mutató nyílra is kattinthat.

Kép minősítéséhez, címkézéséhez, elforgatásához vagy megnyitásához kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt
lenyomva (Mac OS) a kívánt képre.

Az előtérben lévő kép óramutató járásával megegyező irányú 90°-os elforgatásához nyomja meg a ] billentyűt. A kép óramutató
járásával ellentétes irányú 90°-os elforgatásához nyomja meg a [ billentyűt.

Az Ellenőrzési mód bezárásához nyomja meg az Esc billentyűt, vagy kattintson a jobb alsó sarokban található X gombra.

Ha a kiválasztott képekből gyűjteményt szeretne készíteni, és ki szeretne lépni az Ellenőrzési módból, kattintson a képernyő jobb alsó
sarkában található Új gyűjtemény gombra.

Ellenőrzési módban nyomja meg a H billentyűt az Ellenőrzési módban használható billentyűparancsok listájának megjelenítéséhez.

A Nagyítólencse eszköz használata
A Nagyítólencse eszközzel kinagyíthatók a képek részletei. A Nagyítólencse eszköz az Előnézet panelen, valamint az Ellenőrzési mód kiválasztott
vagy előtérben látható képén használható. Alapértelmezés szerint ha a kép 100%-nál kisebb nagyításban jelenik meg, a Nagyítólencse eszköz
100%-ra nagyít. Képenként egy Nagyítólencse eszközt jeleníthet meg.

Ha képet szeretne nagyítani a Nagyítólencse eszközzel, kattintson rá az Előnézet panelen vagy Ellenőrzési módban. Ellenőrzési módban is
rákattinthat a képernyő jobb alsó sarkában található Nagyítólencse eszközre.
A Nagyítólencse elrejtéséhez kattintson az eszköz jobb alsó sarkában található X gombra, vagy kattintson az eszköz által felnagyított
területre. Ellenőrzési módban is rákattinthat a képernyő jobb alsó sarkában található Nagyítólencse eszközre.
A nagyított terület mozgatásához húzza a Nagyítólencse eszközt a képen, vagy kattintson a kép kívánt területére.
A Nagyítólencse eszköz használatakor közelíteni és távolítani is lehet az egér görgőjével vagy a plusz (+) és a mínusz (-) billentyűvel.
Ha az Előnézet panelen egyszerre több képen szeretne több nagyítólencsét használni, kattintson az egyes képekre.
Ha az Előnézet panelen több Nagyítólencse eszközt szeretne szinkronizálni, a Ctrl (Windows) vagy Command (Mac OS) billentyűt lenyomva
tartva kattintson a képekre, vagy húzza az egérmutatót rajtuk.

Szoftveres leképezés használata az előnézeteknél

http://www.adobe.com/go/lrvid4012_bri_hu
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Megjegyzés:

Ha az Előnézet panelen, a Teljes képernyős előnézetben vagy az Ellenőrzési módban nem jelennek meg megfelelően a diavetítések vagy a
képek, akkor válassza ezt a beállítást. Az előnézeteknél a szoftveres leképezés használata megfelelő képmegjelenítést eredményez, de a
megjelenítés lelassulhat, és egyéb korlátozások is előfordulhatnak.

1. A Beállítások párbeszédpanel Speciális lapján jelölje be a szoftveres leképezés használata jelölőnégyzetet.
2. Indítsa újra az Adobe Bridge alkalmazást.

A szoftveres ábrázolás automatikusan bekapcsol azokon a számítógépeken, ahol a VRAM kevesebb 64 MB-nál, és azokon a
kétmonitoros számítógépeken, ahol a VRAM kevesebb 128 MB-nál.
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Dinamikus médiafájlok előnézete az Adobe Bridge programban
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Oldal tetejére

Oldal tetejére

Halom lejátszási képsebessége

Hangfájlok automatikus lejátszása előnézetkor

Hangfájlok ismétlődő lejátszása előnézetkor

Videofájlok automatikus lejátszása előnézetkor

Videofájlok ismétlődő lejátszása előnézetkor

Médiafájlok előzetes lejátszása az Előnézet panelen
Dinamikus médiafájlok teljes képernyős előnézete
Lejátszás beállításai

Az Adobe Bridge a legtöbb video- és hangfájl előnézetére alkalmas. Előnézhető minden SWF, FLV és F4V fájl, valamint a számítógépen telepített
QuickTime verzió által támogatott legtöbb fájlformátum. A Lejátszás beállítása segítségével szabályozható a médiafájlok lejátszása.

Médiafájlok előzetes lejátszása az Előnézet panelen
1. A Tartalom panelen jelölje ki az előzetesen lejátszani kívánt fájlt.

2. Az Előnézet panelen kattintson a Lejátszás gombra  a videó indításához, a Szünet gombra  a lejátszás szüneteltetéséhez, a

Folyamatos ismétlés gombra  a folyamatos ismétlés be- és kikapcsolásához, illetve a Hangerő gombra  a hangerő beállításához.

Az Adobe Bridge felülete világosabbá vagy sötétebbé tehető a dinamikus médiafájlok jobb előnézeti megjelenítése érdekében. Lásd:
Fényerő- és színbeállítások módosítása.

Dinamikus médiafájlok teljes képernyős előnézete.
1. A Tartalom panelen jelölje ki az előzetesen lejátszani kívánt fájlt.
2. Válassza a Nézet > Teljes képernyős előnézet parancsot.

3. A lejátszás szüneteltetéséhez kattintson a Szünet gombra , a lejátszás folytatásához kattintson a Lejátszás gombra  ki-be kapcsolható

a folyamatos ismétlés a Folyamatos ismétlés gombbal  és módosítható a hangerő a Hangerő gombbal .
4. Az Esc gomb visszatér az Adobe Bridge alkalmazásba.

A lejátszás beállításai
1. Az Adobe Bridge programban válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge CS5.1 > Beállítások (Mac OS)

parancsot.
2. Kattintson a Lejátszás kategóriára.
3. Módosítsa az alábbiak beállítások bármelyikét, majd kattintson az OK gombra.

A legalább 10 képet tartalmazó halmok esetében megjeleníthető (átpörgethető) a képek előnézete. Ez a
beállítás lehetővé teszi, hogy megadja a képhalmok előnézeti megjelenítésének képsebességét. (Lásd: Fájlok halmozása az Adobe Bridge
alkalmazásban.)

Amikor egy hangfájlra kattint, a program automatikusan elkezdi lejátszani azt az Előnézet
panelen. A hangfájlok manuális lejátszásához kapcsolja ki ezt a beállítást.

A hangfájl folyamatos ismétlése. Ha csak egyszer kívánja lejátszani a hangfájlt, tiltsa le ezt
a beállítást.

A Tartalom panelen kijelölt videót az Előnézet panel automatikusan lejátszhatja.

A videofájl folyamatos ismétlése. Ha csak egyszer kívánja lejátszani a videofájlt, tiltsa le ezt
a beállítást.
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Fényképek beolvasása digitális fényképezőgépről vagy
kártyaolvasóról

 
Adobe Bridge Photo Downloader 
A) Csatlakoztatott eszköz neve B) Fájlok mentési beállításai C) Fájlok átnevezési beállításai D) Fájlok konvertálási és másolási beállításai E)
Fényképek beolvasása gomb 

1. Csatlakoztassa a fényképezőgépet vagy kártyaolvasót a számítógéphez (ha segítségre van szüksége, lapozza fel az eszköz használati
utasítását).

2. Tegye a következők egyikét:

(Windows rendszerben) Kattintson a Képek letöltése gombra – használja az Adobe Bridge programot az automatikus indítás ablakában,
vagy válassza a Fájl > Fényképek beolvasása fényképezőgépről parancsot.

(Mac OS rendszerben) Az Adobe Bridge programban válassza a Fájl > Fényképek beolvasása fényképezőgépről parancsot.

(Mac OS) Az Adobe Bridge beállítható úgy, hogy fényképezőgép számítógéphez csatlakoztatásakor automatikusan elindítsa a Photo
Downloader fényképletöltőt. Válassza az Adobe Bridge > Beállítások menüelemet. Az Általános panel Viselkedés területén jelölje be a
„Fényképezőgép csatlakoztatásakor az Adobe Photo Downloader alkalmazásának elindítása” beállítást. Ezután kattintson az OK gombra.

3. Az Adobe Bridge Photo Downloader ablakában válassza ki a fényképezőgép vagy kártyaolvasó nevét a Fényképek beolvasása innen
listából.

Ha a Speciális párbeszédpanel elemre kattint, bélyegkép jelenik meg a fényképezőgép memóriakártyáján lévő összes képről.

4. Ha az importálási kötegből el szeretne távolítani egy fényképet, kattintson a Speciális párbeszédpanel elemre, és a fénykép alatti
jelölőnégyzetből törölje a jelet.

5. Az alapértelmezett mappa helyének módosításához kattintson a Tallózás gombra (Windows) vagy a Választás gombra (Mac OS) a Hely
elem mellett, és válasszon egy új helyet.

6. Ha a fényképeket a saját mappájukban szeretné elhelyezni, válassza az Almappa (almappák) létrehozása lehetőséget, majd a következők
egyikét:

A Mai dátum beállítással az aktuális dátum alapján elnevezett almappa hozható létre.

A Fényképezés dátuma elemet választva a fényképezés dátumát fogja jelezni az almappa neve.

Az Egyéni név beállítást választva beírható az almappa kívánt neve.

7. Ha az importálás során át szeretné nevezni a fájlokat, válasszon a Fájlok átnevezése lista lehetőségei közül. Az importálási kötegben lévő
összes fénykép neve ugyanaz, a fényképeket a név végéhez illesztett egyedi szám különbözteti meg. Ha szeretné megőrizni a kamera
eredeti fájlnevét XMP-metaadat formájában, jelölje be az Aktuális fájlnév megtartása az XMP-metaadatokban lehetőséget.

8. Ha a fényképek importálása után az Adobe Bridge-et meg szeretné nyitni, jelölje be Az Adobe Bridge megnyitása jelölőnégyzetet.
9. Ha a Raw fájlokat DNG formátumra szeretné konvertálni az importálás során, jelölje be a Konvertálás DNG formátumra jelölőnégyzetet.

10. Ha szeretné letöltés után törölni a kamerán vagy kártyán található eredeti fájlokat, válassza az Eredeti fájlok törlése lehetőséget.
11. Ha az importálással a fényképekről másolatot is szeretne menteni, jelölje be a Másolatok mentése ide jelölőnégyzetet, és adja meg a

mentési helyet.
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12. (Kihagyható lépés) A metaadatok alkalmazásához kattintson a Speciális párbeszédpanel gombra. Ezután írja be az adatokat a Létrehozó és
a Szerzői jog szövegmezőbe, vagy válasszon metaadat-sablont a Használandó sablon menüről.

13. Kattintson a Fényképek beolvasása gombra. A fényképek ekkor megjelennek az Adobe Bridge programban.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Fájlok halmozása az Adobe Bridge alkalmazásban

Megjegyzés:

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Fájlhalom létrehozása
Halmok kezelése
Képek előnézete halmokban

A halmozás lehetővé teszi, hogy több fájlt helyezzen egyetlen bélyegkép „alá”. Bármilyen típusú fájlokból létrehozhat halmot. A halmok használata
például képsorozatok csoportosításakor lehet hasznos, hiszen ezek rendszerint számos képfájlból állnak.

Az Adobe Bridge alkalmazásban használható halmok eltérnek a Photoshop képhalmaitól, amelyek rétegekké alakítják a
képcsoportokat és egy intelligens objektumban tárolják azokat.

A halmokra mindazok a parancsok alkalmazhatók, amelyek egyetlen fájlra használatosak. Például címkével is elláthatja a halmokat ugyanúgy,
ahogy az egyes fájlokat. A kibontott halmokra alkalmazott parancsok a halom összes fájlján végrehajtódnak. Az összecsukott halmokon
végrehajtott parancsok vagy csak a halom legfelső fájlján (ha csak ezt jelölte ki), vagy az összes fájlon érvényesülnek (ha a halom szegélyére való
kattintással annak összes fájlját kijelölte).

Az adott halmon belüli rendezési sorrendet a halmot tartalmazó mappában érvényes rendezési sorrend határozza meg.

 
Egy halom az Adobe Bridge Tartalom paneljén (összecsukva)

 
Egy kibontott halom

Oktatóanyag a fájlok halmozásáról: Fájlok halmozása és átnevezése (Conrad Chavez).

Fájlhalom létrehozása
Jelölje ki a halomba befoglalni kívánt fájlokat, majd válassza a Halmok > Halmozás beágyazással parancsot. A halom bélyegképe az
elsőként kijelölt fájl lesz. A halmon látható szám jelzi, hogy hány fájlt tartalmaz.

Halmok kezelése
A halom bélyegképének megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyű nyomva tartása mellett (Mac OS)
az új bélyegképnek szánt fájlra, és válassza a Halmok > Küldés a halom tetejére parancsot.
Összecsukott halom kibontásához kattintson a halom számára vagy válassza a Halmok > Halom megnyitása parancsot. Az összes halom
kibontásához válassza a Halmok > Az összes halom kibontása elemet.
Kibontott halom összecsukásához kattintson a halom számára vagy válassza a Halmok > Halom bezárása parancsot. Az összes halom
összecsukásához válassza a Halmok > Az összes halom összecsukása elemet.
Ha egy halmot további fájlokkal szeretne bővíteni, húzza a fájlokat a halomra.

Megjegyzés: Két halmot összeadhat egyetlen halommá, ám egyik halmot nem helyezheti egészben egy másik halomba. Egy halomhoz adott
másik halom fájljai egyetlen fájlcsoportot alkotnak az első halom fájljaival.

Egy halom valamelyik fájljának eltávolításához bontsa ki a halmot, és húzza ki belőle a fájlt. Ha egy halomból az összes fájlt el szeretné
távolítani, jelölje ki az összecsukott halmot, majd válassza a Halmok > Kivétel a halomból parancsot.
Egy halom összes fájljának kijelöléséhez kattintson a halom szegélyére. Ezt a műveletet az Alt billentyű (Windows) vagy a Control billentyű
(Mac OS) lenyomása melletti bélyegképre kattintással is elvégezheti.

http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1661132
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Oldal tetejéreKépek előnézetének megjelenítése halmokban
A legalább 10 képet tartalmazó halmok esetében megjeleníthető a képek előnézete (átpörgetés) a megadott képsebesség mellett, illetve a
pauszpapír-funkció, amellyel az előző és a következő képkocka félig áttetsző átfedésként jeleníthető meg az aktuális képkockán.

Ha egy halom előnézetét szeretné látni, tartsa az egérmutatót a halom felett a Tartalom panelen, míg meg nem jelenik a csúszka, majd
kattintson a Lejátszás gombra, vagy húzza el a csúszkát. Ha nem látható a Lejátszás gomb vagy a csúszka, növelje a bélyegképméretet az
Adobe Bridge ablakának alsó részén lévő bélyegképcsúszkával.
A lejátszási képsebességet úgy állíthatja be, hogy jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a halomra kattint,
és a Halmok > Képsebesség menüből kiválasztja a megfelelő képsebességet.
A halmok alapértelmezett lejátszási képsebessége beállítható a Lejátszás kategória Halom lejátszási képsebessége menüjében.
Ha a pauszpapír-funkciót be szeretné kapcsolni, kattintson a halomra a jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva tartva
(Mac OS), majd válassza a Halmozás > Pauszpapír engedélyezése parancsot.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Gyűjtemények használata az Adobe Bridge alkalmazásban

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Megjegyzés:

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Gyűjtemény létrehozása
Intelligens gyűjtemény létrehozása
Intelligens gyűjtemény szerkesztése
Gyűjtemény átnevezése
Gyűjtemény törlése
Fájlok hozzáadása gyűjteményhez
Fájlok eltávolítása gyűjteményből
Fájlok másolása gyűjtemények között
Hiányzó fájlok keresése

A gyűjtemények segítségével csoportosíthatja fényképeit a gyors megjelenítéshez, attól függetlenül, hogy azonos mappában vagy merevlemezes
meghajtón találhatók-e. Intelligens gyűjtemények keresési eredményekből hozhatók létre. A Gyűjtemények panel segítségével gyűjteményeket
hozhat létre, kereshet és nyithat meg, valamint intelligens gyűjteményeket hozhat létre és szerkeszthet.

Gyűjtemény létrehozása
Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

Új, üres gyűjtemény létrehozásához kattintson a Gyűjtemények panel alsó részén látható Új gyűjtemény gombra .

Válassza ki a kívánt fájlt vagy fájlokat a Tartalom panelen, majd kattintson a Gyűjtemények panelen található Új gyűjtemény gombra.
Amikor az alkalmazás rákérdez, hogy a kiválasztott fájlok szerepeljenek-e a gyűjteményben, kattintson az Igen gombra.

Alapértelmezés szerint ha kijelöli a gyűjtemény találatainak egyikét, a program úgy tünteti fel a fájlt, mintha az a gyűjteménymappában lenne.
Ha meg szeretné nyitni azt a mappát, amelyben a fájl ténylegesen található, válassza ki a fájlt, válassza a Fájl > Megjelenítés a Bridge
programban parancsot.

Intelligens gyűjtemény létrehozása

Kattintson az Új intelligens gyűjtemény gombra  a Gyűjtemények panel alján.

Ha szeretne felvenni egy intelligens gyűjteményt a Kedvencek panelre vagy eltávolítani egyet onnan, kattintson a gyűjteményre jobb gombbal
(Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a Gyűjtemények panelon, majd válassza a Hozzáadás a Kedvencekhez vagy az
Eltávolítás a Kedvencek mappából lehetőséget.

Intelligens gyűjtemény szerkesztése
1. Válassza ki a kívánt intelligens gyűjteményt a Gyűjtemények panelen.

2. Kattintson az Intelligens gyűjtemény szerkesztése gombra .
3. Határozza meg az intelligens gyűjtemény új feltételeit, majd kattintson a Mentés gombra.

Az intelligens gyűjteményekből a feltételek szerkesztésével távolíthat el fényképeket. Ha intelligens gyűjtemény megtekintése
közben töröl egy fényképet, a fénykép a Lomtár (Windows) vagy a Kuka mappába (Mac OS).

Gyűjtemény átnevezése
Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

Kattintson duplán a gyűjtemény nevére és írja be az új nevet.

Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a gyűjtemény nevére, és válassza az Átnevezés
lehetőséget. Ezután írja be a gyűjtemény új nevét.

Gyűjtemény törlése
Törléskor a gyűjtemények csak az Adobe Bridge gyűjteménylistájából tűnnek el. A merevlemezről nem törlődnek fájlok.
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Gyűjtemény törléséhez végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:

A Gyűjtemények panelen válassza ki a kívánt gyűjtemény nevét, majd kattintson a lomtár ikonra.

Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a gyűjtemény nevére, és válassza a Törlés lehetőséget.

Fájlok hozzáadása gyűjteményhez
Ha fájlokat szeretne hozzáadni egy gyűjteményhez, végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:

Húzza a fájlokat a Tartalom panelről, az Intézőből (Windows) vagy a Finder programból (Mac OS) az Előnézet panelre.

Másolja és illessze be a fájlokat a Tartalom panelről a Gyűjtemények panelon található kívánt gyűjtemény nevére.

Fájlok eltávolítása gyűjteményből
Ha fájlokat szeretne eltávolítani egy gyűjteményből, válassza ki a kívánt gyűjteményt a Gyűjtemények panelen, majd hajtsa végre a
következő műveletek egyikét:

Válassza ki a fájlt a Tartalom panelen és kattintson az Eltávolítás a gyűjteményből gombra, illetve kattintson jobb gombbal (Windows)
vagy a Control lenyomása mellett (Mac OS), majd válassza az Eltávolítás a gyűjteményből lehetőséget.

Válassza ki a fájlt a Tartalom panelen, majd nyomja meg a Delete billentyűt. A fájl elvetéséhez kattintson az Elvetés gombra, a fájl Lomtár
(Windows) vagy Kuka mappába (Mac OS) való áthelyezéséhez kattintson a Törlés gombra, a fájl megőrzéséhez kattintson Mégse
gombra.

Fájlok másolása gyűjtemények között
1. Válassza ki a kívánt gyűjteményt a Gyűjtemények panelen.
2. Húzza a kívánt fájlt a Tartalom panelről abba a gyűjteménybe a Gyűjtemények panelen, amelyikbe másolni szeretné a fájlt.

Hiányzó fájlok keresése
Az Adobe Bridge nyomon követi a fájlok helyét a gyűjteményekben. Ha egy fájlt áthelyez az Adobe Bridge programban, akkor a fájl a
gyűjteményben marad. Ha a gyűjtemény az Intézőben (Windows) vagy a Finderben (Mac OS) áthelyezett vagy átnevezett fájlokat tartalmaz, vagy
ha a fájlok olyan kivehető merevlemezen vannak, amely a gyűjtemény megtekintésekor nincs csatlakoztatva, akkor az Adobe Bridge program
figyelmeztetést jelenít meg a Tartalom panel tetején, amely a hiányzó fájlokra hívja fel a figyelmet.

1. Kattintson a Javítás parancsra a hiányzó fájlok megkereséséhez.
2. A Hiányzó fájlok megkeresése párbeszédpanelen válassza ki a hiányzó fájlokat, és tegye az alábbi lehetőségek egyikét:

A Tallózás gombra kattintva navigáljon a fájlok új helyéhez.

A Kihagyás gombra kattintva figyelmen kívül hagyhatja a hiányzó fájlokat.

Az Eltávolítás gombra kattintva eltávolíthatja a hiányzó fájlokat a gyűjteményből.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Kulcsszavak használata az Adobe Bridge alkalmazásban

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Megjegyzés:

Oldal tetejére

Új kulcsszavak és alkulcsszavak létrehozása
Kulcsszavak hozzáadása fájlokhoz
Kulcsszavak eltávolítása fájlokból
Kulcsszavak kezelése
Kulcsszavak keresése
Kulcsszavak importálása vagy exportálása

A Kulcsszavak panelen Adobe Bridge-kulcsszavak hozhatók létre, illetve alkalmazhatók fájlokra. A kulcsszavak hierarchikus szülőkulcsszavakat és
gyermekkulcsszavakat (más néven alkulcsszavakat). A kulcsszavak a fájlok tartalom szerinti azonosítását segítik elő. A Szűrés panel segítségével
például megtekintheti az összes olyan fájlt egy mappában, amely azonos kulcsszavakat tartalmaz, és a Keresés paranccsal megkeresheti a
megadott kulcsszót tartalmazó fájlokat.

A további tudnivalókat lásd: Beágyazott, hierarchikus kulcsszókezelés | Adobe Bridge.

Új kulcsszavak és alkulcsszavak létrehozása
1. Jelöljön ki egy kulcsszót a Kulcsszavak panelen.

Ha például a Nevek kulcsszót választotta, új kulcsszó hozzáadásakor a program a Nevek kulcsszóval azonos szinten hoz létre egy kulcsszót
(például Sport), új alkulcsszó hozzáadásakor pedig a Nevek alatti szinten hozhat létre új kulcsszót (például Júlia).

2. Kattintson az Új kulcsszó gombra  vagy az Új alkulcsszó gombra , vagy válassza az Új kulcsszó vagy Új alkulcsszó parancsokat a
panel menüjéből.

3. Írja be a kulcsszó nevét, és nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.

Ha egy kulcsszót csak strukturális célra kíván használni, tegye szögletes zárójelek közé, például [Nevek]. Szögletes zárójelek közé tett
kulcsszavak nem adhatók hozzá fájlokhoz.

Kulcsszavakat a Kulcsszó panel alján lévő Keresés mezőben is hozzáadhat. Az alkulcsszavak jelöléséhez vesszőt, a kulcsszavak
elkülönítéséhez pontosvesszőt használjon. Ha például hozzá szeretné adni a Badacsony nevet a Helyek kategóriához, válassza a „Helyek”
kulcsszót, írja be a „Badacsony” nevet, és kattintson az Új alkulcsszó gombra.

Kulcsszavak hozzáadása fájlokhoz
1. Jelölje ki azt a fájlt vagy azokat a fájlokat, amelyekhez kulcsszavakat kíván hozzáadni.
2. A Kulcsszavak panelen jelölje be a kulcsszó vagy alkulcsszó neve melletti jelölőnégyzetet. Az összes szülőkulcsszó megadásához a Shift

billentyűt lenyomva tartva kattintson a jelölőnégyzetre.

A kulcsszó melletti jelölőnégyzetben pipa látható, ha a kulcsszó hozzá van adva egy kijelölt fájlhoz. Ha több fájlt jelöl ki, de a kulcsszót csak
néhányhoz adta hozzá, kötőjel (-) látható a kulcsszóhoz tartozó jelölőnégyzetben.

Ha a Shift billentyűt lenyomva tartva kattint egy alkulcsszóra, a program a szülőkulcsszavakat is hozzáadja a fájlhoz. Ha azt
szeretné, hogy az alkulcsszóra történő kattintáskor a program automatikusan adja hozzá a szülőkulcsszavakat is (és a Shift billentyűt lenyomva
tartva csak az alkulcsszót adja hozzá), válassza a Szülőkulcsszavak automatikus alkalmazása beállítást a Kulcsszavak panelen.

Kulcsszavak eltávolítása fájlokból
A pipa eltávolításához jelölje ki a fájlt, majd kattintson a kulcsszó vagy kulcsszókészlet neve melletti jelölőnégyzetre. A Shift billentyűt
lenyomva tartva az összes szülőkulcsszóhoz tartozó jelölőnégyzetből törölheti a jelet.
A jel kényszerített eltávolításához tartsa lenyomva az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt, miközben a kulcsszó melletti
jelölőnégyzetre kattint. Ez a módszer különösen hasznos lehet, ha több fájlt jelöl ki, de a kulcsszót csak néhányhoz adta hozzá, és emiatt
kötőjel (-) látható a kulcsszóhoz tartozó jelölőnégyzetben. Ha kulcsszóhoz és annak szülőihez tartozó jelölőnégyzetekből kényszerítve
szeretné eltávolítani a jelet, nyomja meg az Alt+Shift (Windows) vagy az Option+Shift (Mac OS) billentyűkombinációt, miközben a kulcsszó
melletti jelölőnégyzetre kattint.
Jelölje ki a fájlt, majd válassza a Kulcsszó panel menüjének Kulcsszavak eltávolítása parancsát. Az összes kulcsszó fájlból történő
eltávolításához kattintson az Igen gombra.

Tipp: Ha zárolni szeretne egy fájlt, hogy ne lehessen véletlenül törölni, kattintson rá jobb gombbal (Windows) vagy a Control lenyomása
mellett (Mac OS) a Tartalom panelen, majd válassza az Elem zárolása lehetőséget. Zárolt elem esetén nem adhatók hozzá kulcsszavak,

http://www.adobe.com/go/kb402660
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nem szerkeszthetők a metaadatok, valamint nem módosítható a címke és a besorolás.

Kulcsszavak kezelése
Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

Kulcsszó átnevezéséhez jelölje ki a kulcsszót vagy kulcsszókészletet, majd válassza a panel menüjének Átnevezés parancsát. Ezután
írja át a nevet a panelen, és nyomja le az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.

Megjegyzés: Kulcsszó átnevezésekor a név csak a kijelölt fájlok esetén módosul. Az eredeti kulcsszónév minden olyan fájlban
változatlan marad, amelyhez a kulcsszó korábban hozzá lett adva.

Ha egy kulcsszót egy másik kulcsszókészletbe szeretne áthelyezni, húzza át a kívánt szülőkulcsszóba, majd engedje fel az egérgombot.

Alkulcsszó kulcsszóvá változtatásához húzza át az alkulcsszót a kulcsszavak listája alá, a Kulcsszavak panel legaljára.

Kulcsszó törléséhez jelölje ki azt a nevére kattintva, majd kattintson a Kulcsszó törlése gombra  a panel alján, vagy válassza a panel
menüjének Törlés parancsát.

Megjegyzés: Az ideiglenes kulcsszavak, mint például a más felhasználóktól kapott kulcsszavak dőlt betűvel jelennek meg a Kulcsszavak
panelen. Az ideiglenes kulcsszavak állandóvá tehetők az Adobe Bridge programban. Ehhez kattintson a jobb oldali gombbal (Windows)
vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) a kulcsszóra, majd válassza az Állandósít parancsot a helyi menüben.

A kulcsszókategóriák kibontásához vagy összecsukásához kattintson a kategória melletti nyílra, vagy válassza a panel menüjének Az
összes kibontása vagy Az összes összecsukása parancsát.

A fájlok kulcsszóval történő kereséséhez válassza a Kulcsszó panel menüjének Keresés parancsát. (Lásd: Fájlok és mappák keresése az
Adobe Bridge segítségével.)

Kulcsszavak keresése
A Kulcsszavak panel alján lévő mezőbe írja be a keresett kulcsszó nevét.

Alapértelmezés szerint a program kiemeli az összes olyan kulcsszót, amely tartalmazza a beírt karaktereket. A kiemelés színe az első előfordulás
esetében zöld, minden további előfordulás esetében sárga. A kiemelt kulcsszavak közötti váltáshoz kattintson A következő kulcsszó keresése vagy
Az előző kulcsszó keresése elemre.

Ha csak azokat a kulcsszavakat szeretné megjelölni, amelyek a beírt karakterekkel kezdődnek, akkor kattintson a keresés mező nagyító
ikonjára, és keresési módszerként válassza a Kezdete lehetőséget. Ha például a Tartalmazza értéket választja, és a „pest” kulcsszót írja be, a
program mind a „Budapest”, mind a „Pestimre” szót kiemeli, míg a Kezdődik érték megadásakor csak a „Pestimre” szót emeli ki.

Kulcsszavak importálása vagy exportálása
Importálhat más alkalmazásokból, például az Adobe Photoshop Lightroom programból. Emellett az Adobe Bridge-kulcsszavakat szövegfájlként is
exportálhatja. A fájlok karakterkódolása UTF-8 vagy ASCII, amely az UTF-8 részét képezi.

Ha a meglévő kulcsszavak eltávolítása nélkül szeretne kulcsszófájlt importálni az Adobe Bridge alkalmazásba, válassza a Kulcsszavak panel
menüjének Importálás parancsát, majd kattintson duplán az importálni kívánt fájlra.
Ha a meglévő kulcsszavakat eltávolítva szeretne kulcsszófájlt importálni az Adobe Bridge alkalmazásba, válassza a Kulcsszavak panel
menüjének Törlés és importálás parancsát, majd kattintson duplán az importálni kívánt fájlra.
Kulcsszófájl exportálásához válassza a Kulcsszavak panel menüjének Exportálás parancsát, adja meg a fájl nevét, majd kattintson a Mentés
elemre.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu


Metaadatok használata az Adobe Bridge alkalmazásban
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Metaadatok hozzáadása a Fájlinformációk párbeszédpanelen
Metaadatsablonok használata
Metaadatok importálása dokumentumba

Metaadatok ismertetése
A metaadatok a fájlokkal kapcsolatos szabványos adatok, például a szerző neve, a felbontás, a színtér, a szerzői jogi információk és a megadott
kulcsszavak. A legtöbb digitális fényképezőgép például hozzáfűz bizonyos alapvető információkat a képfájlokhoz, úgymint a kép magasságát,
szélességét, fájlformátumát és készítésének időpontját. A metaadatok használatával célszerűsítheti munkamódszerét és könnyebben
rendszerezheti fájljait.

Az XMP szabvány ismertetése

A metaadatok az Extensible Metadata Platform (XMP) szabvány szerint tárolhatók, amelyre az Adobe® Bridge, Adobe Illustrator®, Adobe
InDesign® és Adobe Photoshop alkalmazás épül. A képek Photoshop® Camera Raw szoftverrel végzett módosításai XMP-metaadatokként
tárolódnak. Az XMP szabvány az XML formátumra alapul, és az adatok a legtöbb esetben a fájlon belül tárolódnak. Ha az adatokat nem lehet a
fájlban tárolni, akkor a metaadatokat egy úgynevezett sidecar fájlban kell elhelyezni. Az XMP formátum lehetővé teszi a metaadatok cseréjét az
Adobe alkalmazások és a kiadványkészítési munkafolyamatok között. Például mentheti egy fájl metaadatait sablonként, majd importálhatja ezeket
az adatokat más fájlokba.

A más formátumokban – például Exif, IPTC (IIM), GPS és TIFF – tárolt metaadatok a minél könnyebb áttekinthetőség és kezelhetőség figyelembe
vételével szinkronizálódnak és írhatók le az XMP szabvánnyal. Más alkalmazások és szolgáltatások (például az Adobe Drive) az XMP szabványt
használják például a verziómegjegyzések átadására és tárolására; ezekben az adatokban az Adobe Bridge segítségével kereshet.

A metaadatok a legtöbb esetben a fájlformátum megváltoztatásakor (így például a PSD fájlok JPG formátumúra alakításakor) sem vesznek el. A
fájlok Adobe dokumentumokba és projektekbe való helyezésekor is megőrződnek a metaadatok.

A C++ és a Java nyelven fejlesztők az XMP Toolkit SDK szoftverfejlesztési csomag használatával szabhatják testre a metaadatok
feldolgozásának és cseréjének módját. Az Adobe Flash® és a Flex fejlesztők az XMP File Info SDK szoftverfejlesztési csomag használatával
szabhatják testre a Fájlinformáció párbeszédpanelt. További tájékoztatást az Adobe webhelyén találhat.

Metaadatok használata az Adobe Bridge alkalmazásban és az Adobe Creative Suite összetevőiben

Az Adobe Bridge számos hasznos, a fájlok és verziók rendszerezését, keresését és nyilvántartását lehetővé tevő szolgáltatása a fájlok XMP
metaadataira támaszkodik. Az Adobe Bridge alkalmazásban két módon kezelhetők a metaadatok: a Metaadatok panelen és a Fájlinformációk
párbeszédpanelen.

Bizonyos esetekben a metaadat-tulajdonságok több nézetben is használhatók. Lehetséges például, hogy egy tulajdonság az egyik nézetben
Szerző, míg a másikban Készítő néven szerepel, de mindkettő ugyanarra a mögöttes tulajdonságra vonatkozik. Az egyes munkafolyamatokhoz
testreszabott nézetek alapjául szolgáló XMP adatok mindvégig szabványosak maradnak.

A Metaadatok panel
A fájl metaadatai a tartalommal, a szerzői jogi adatokkal, a származási hellyel és a fájllal kapcsolatos előzményekkel kapcsolatban tartalmaznak
információt. A Metaadatok panelen megtekinthetők és szerkeszthetők a kijelölt fájlok metaadatai, metaadatok alapján lehet fájlokat keresni, és
sablonokkal lehet metaadatokat betoldani vagy lecserélni.

A kiválasztott fájltól függően az alábbi típusú metaadatok jelenhetnek meg:

A fájl jellemzőit írja le, beleértve a méretet, illetve a létrehozás és a módosítás dátumát.

Megjeleníti a szerkeszthető metaadatokat, például a leírást és a szerzői jogi információkat. Ez a metaadatkészlet
alapértelmezés szerint rejtett, mivel az IPTC alapszabvány hatálytalanítja azt. Az IPTC (IIM, korábbi) adatok megjelenítése azonban bekapcsolható



IPTC alapszabvány

IPTC bővítmény

Betűtípusok

Hivatkozott fájlok

Táblák

Dokumentum színtárai

Kameraadatok (Exif)

GPS

Camera Raw

Hanganyag

Videó

Szerkesztési előzmények

DICOM

Mobil SWF

Oldal tetejére

a Beállítások párbeszédpanel Metaadatok lapján.

A fájl szerkeszthető metaadatait jeleníti meg. Az IPTC alapszabvány a Nemzetközi Sajtó-távközlési Tanács (International
Press Telecommunications Council, IPTC) által a (főként hír- és képügynökségi) fényképészek számára készített szabvány.

A fénykép tartalmának további azonosító adatait tartalmazza, például a jogokra vonatkozó részleteket.

Az Adobe InDesign-fájlokban használt betűtípusokat sorolja fel.

Kilistázza a fájlokat, amelyekre az Adobe InDesign dokumentum hivatkozik.

Az Adobe Illustrator fájlokban történő nyomtatáshoz meghatározott CMYK-táblák felsorolása.

Az Adobe InDesign- és Adobe Illustrator-fájlokban használt színtárakat sorolja fel.

A digitális fényképezőgép által hozzárendelt adatok, például a kép készítéséhez használt kamerabeállítások megjelenítése.

Az egyes digitális fényképezőgépeken működő globális helymeghatározási (GPS) funkció által adott navigációs adatokat jeleníti meg. A
GPS-adatok nélkül készült fényképekhez nincsenek GPS-metaadatok.

A Camera Raw bővítmény által alkalmazott beállításokat jeleníti meg.

Metaadatok (előadó, album, zeneszám száma, stílus) megjelenítése hangfájlok esetén.

Metaadatok (pixelarány, helyszín, felvétel) megjelenítése videofájlok esetén.

A képeken a Photoshop programmal végzett módosításokat követi naplószerűen.
Megjegyzés: A rendszer csak akkor menti a naplót a fájl metaadatai közé, ha a Photoshop programban be van kapcsolva a History Log (Napló)
beállítás.

A DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) formátumban mentett képekről jelenít meg adatokat.

Az SWF-fájlokkal kapcsolatos adatok felsorolása, beleértve a címet, a szerzőt, a leírást és a szerzői jogi adatokat.
1. A Metaadatok panelen megjelenő metaadatok kiválasztásához tegye az alábbiak egyikét:

A Metaadatok panel menüjében kattintson a Beállítások parancsra.

Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge CS6 > Beállítások (Mac OS) parancsot, majd a bal oldali listán
válassza a Metaadatok kategóriát.

2. Adja meg a Metaadatok panelen megjelenítendő metaadatmezőket.

3. Az Üres mezők elrejtése beállítással elrejthetők az információt nem tartalmazó mezők.

4. Kattintson az OK gombra.

A metaadattábla
A metaadattábla általános ikonokkal jelzi a digitális fényképezőgép parancsait és szolgáltatásait.

 
A metaadattábla jelmagyarázata 
A) Rekesznyílás B) Fénymérési mód C) Fehéregyensúly D) Kép méretei E) Képméret F) Színprofil vagy fájlnév kiterjesztése G) Zársebesség H)
Expozíciókompenzálás I) ISO 

A metaadattábla ikonjai a mérési mód jelzésére:

Átlag vagy középre súlyozott
átlag Kiértékelő

Direktszín Többpontos

Mátrix vagy minta Részleges

Középre súlyozott átlag vagy
középre súlyozott Egyéb vagy ismeretlen



Megjegyzés:

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Megjegyzés:

A mérési módok ikonjaival kapcsolatban további tájékoztatást a fényképezőgéphez tartozó útmutatóban olvashat.

A metaadattábla ikonjai a fehéregyensúly jelzésére:

A metaadattábla megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez tegye az alábbiak egyikét:
A Metaadat panel menüjéről válassza a Metaadattábla megjelenítése menüpontot, vagy szüntesse meg annak kiválasztását.

A Metaadat beállítások között válassza ki a Metaadattábla megjelenítése beállítást, vagy szüntesse meg annak kiválasztását.

Metaadatok megtekintése
Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

Jelöljön ki egy vagy több fájlt, és tekintse meg az adatokat a Metaadatok panelen. Ha több fájlt jelöl ki, azoknak csak a közös metaadatai
jelennek meg. A görgetősávokkal megjeleníthetők az elrejtett kategóriák is. A háromszögre kattintva megjelenik a kategória teljes
tartalma.

A panelen a betűméret a panelmenü Betűméret növelése vagy Betűméret csökkentése parancsával változtatható.

Jelöljön ki egy vagy több fájlt, majd válassza a Fájl > Fájlinformáció parancsot. Ezután válassza ki a párbeszédpanel tetején található
kategóriák egyikét. A kategóriák közötti váltásra használja a balra és a jobbra mutató nyilat, vagy kattintson a lefelé nyílra és válasszon
egy kategóriát a felsorolásból.

A Nézet > Részletekként parancsot választva a metaadatok a bélyegképek mellett jelennek meg a Tartalom panelen.

Ha a metaadatokat a Tartalom panelen is meg szeretné jeleníteni, válassza a Nézet > Listaként lehetőséget.

Helyezze a mutatót egy bélyegkép fölé a tartalomterületen. (A metaadatok csak akkor jelennek meg eszközleírásban, ha a Beállítások
párbeszédpanel Bélyegképek lapján az Eszközleírások megjelenítése jelölőnégyzet be van jelölve.)

Metaadatok szerkesztése a Metaadatok panelen
1. A szerkeszteni kívánt metaadatmező jobb szélén kattintson a ceruzaikonra.
2. A szerkeszteni vagy felvenni kívánt metaadatokat írja a mezőbe.
3. A Tab billentyűvel végiglépkedhet a metaadatmezőkön.

4. Ha végzett a metaadatok szerkesztésével, kattintson az Alkalmaz gombra  a Metaadatok panel aljánál. Ha vissza szeretné vonni a

végzett módosításokat, kattintson a Mégse gombra  a panel aljánál.

Camera Raw és Lightroom metaadatainak megjelenítése az Adobe Bridge alkalmazásban
Mivel az Adobe Bridge, a Camera Raw és a Lightroom egyaránt az XMP szabvány szerint tárolja a metaadatait, ezek az alkalmazások látják a
másik általi metaadat-változtatásokat. Ha például az Adobe Bridge alkalmazásban csillagokkal minősít vagy IPTC adattal lát el egy fényképet,
akkor a Lightroom megjelenítheti ezeket az adatokat a Könyvtár (Library) modulban. Hasonlóképpen, az Adobe Bridge is megjeleníti a Camera
Raw vagy a Lightroom korrekcióit és egyéb metaadat-módosításait. A Lightroom metaadat-módosításait XMP fájlba kell menteni a Lightroom
alkalmazásban ahhoz, hogy az Adobe Bridge figyelembe vegye őket.

A fájlok tallózás közben az Adobe Bridge újra beolvassa a metaadatokat, észleli a módosítást, és automatikusan frissíti az előképet. Amikor az

Adobe Bridge metaadat-módosítást észlel egy fényképnél, akkor egy Beállításokkal rendelkezik jelzéssel  látja el a fénykép bélyegképét a
Tartalom panelen.

A Lightroom és az Adobe Bridge közötti gyors átváltáskor tapasztalható lehet késedelem a Tartalom és Előnézet panelen megjelenő
frissítésben. Ha néhány másodpercen belül sem jeleníti meg az Adobe Bridge automatikusan a Lightroom, illetve Camera Raw metaadat-
módosításait, akkor válassza a Nézet > Frissítés menüparancsot, vagy nyomja meg az F5 billentyűt.

Digitális ESP   

Felvételként Volfrám

Automatikus Fluoreszkáló

Nappali fény Vaku

Felhős Egyéni

Árnyalat   
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Megjegyzés:

Leírás

IPTC alapszabvány

IPTC bővítmény

Fényképezőgép adatai

GPS

Videoadatok

Hangadatok

Mobil SWF

Kategóriák

InDesign hivatkozott fájljainak megtekintése

A hivatkozott fájlokat tartalmazó Adobe InDesign CS5 és CS6 dokumentumoknál egy „hivatkozás” jelzés  jelenik meg a Tartalom panelen
látható bélyegképek jobb felső sarkában. Az Adobe Bridge számára rendelkezésre áll a hivatkozott fájlokat megadó metaadat.

1. Az Adobe Bridge ablakának Tartalom paneljén jelöljön ki egy hivatkozott fájlokat tartalmazó Adobe InDesign dokumentumot.

2. A Metaadat panelen bontsa ki a Hivatkozott fájlok szakaszt, ahol a hivatkozott fájlok nevei és elérési útjai megjelennek.

3. Jobb gombbal (Windows), illetve a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) rákattinthat az INDD fájlra, és választhatja a Hivatkozott fájlok
megjelenítése műveletet, amely a Tartalom panelen megjeleníti a hivatkozott fájlokat.

Színek (Illustrator és InDesign) vagy betűtípusok megjelenítése (InDesign)
InDesign-dokumentum kijelölése esetén a Metaadatok panelen láthatóvá válnak a dokumentumban használt betűtípusok és színtárak. Illustrator-
dokumentum kijelölése esetén a Metaadatok panelen a dokumentumban használt színkivonatok és színtárak jelennek meg.

1. Jelöljön ki egy InDesign vagy Illustrator dokumentumot az Adobe Bridge ablakának Tartalom panelén.

2. A Metaadatok panelen bontsa ki a Betűtípusok (csak InDesign), a Táblák (csak Illustrator) vagy a Dokumentum színkészletei elemet.

Metaadatok hozzáadása a Fájlinformációk párbeszédpanelen
A Fájlinformáció párbeszédpanelen a fényképezőgéppel kapcsolatos adatok, a fájl tulajdonságai, a módosítási napló, a szerzői jogi adatok,
valamint a szerzővel kapcsolatos tájékoztatás jelenik meg. A Fájlinformációk párbeszédpanelen láthatók egyúttal az egyedi metaadat-panelek. A
metaadatokat közvetlenül a Fájlinformáció párbeszédpanelen is megadhatja. Ha több fájlt jelöl ki, a párbeszédpanel jelzi, hogy hol térnek el egy
adott szövegmező értékei. A mezőkben megadott adatok felülírják a már meglévő metaadatokat, és a program az összes kijelölt fájlban az új
értékeket érvényesíti.

A metaadatok megjeleníthetők a még a Metaadatok panelen, a Tartalom panel egyes nézeteiben, illetve a mutatót egy bélyegkép
fölé helyezve a Tartalom panelen.

1. Jelöljön ki egy vagy több fájlt.

2. Kattintson a Fájl menü Fájlinformáció parancsára.

3. Válassza ki a párbeszédpanel tetején látható fülek valamelyikét:

A jobb és a bal nyílbillentyűvel válthat a fülek között, a lefelé mutató nyíllal pedig egy listát jeleníthet meg, amelyből kategóriát választhat.

Megadhatja a fájlt leíró dokumentumadatokat, például a dokumentum címét, a szerzőt, a leírást és a dokumentum keresésekor
használható kulcsszavakat. Ha szerzői jogi adatokat szeretne megadni, válassza a Szerzői jogi állapot listában a Szerzői joggal védett
lehetőséget. Ezután adja meg a szerzői jog tulajdonosának nevét, a szerzői jogi közleményt, valamint a szerzői jogot tulajdonló személy
vagy cég URL-címét.

Négy területet foglal magában: A Tartalom a kép vizuális tartalmát írja le. Az kapcsolat a fénykép készítőjének
elérhetőségi adatait tartalmazza. Az kép rész leíró információkat közöl a képről. Az állapot rész munkafolyamattal kapcsolatos és szerzői jogi
adatokat sorol fel.

A fénykép tartalmának további azonosító adatait tartalmazza, például a jogokra vonatkozó részleteket.

A bal oldalon írásvédett formában láthatja a fényképezőgép és a fénykép készítésekor érvényes beállítások adatait
(pl. márka, típus, záridő, fényrekesznyílás). A jobb oldalon a képfájl csak olvasható adatai jelennek meg, például a képpontban mért méret
és a képfelbontás.

Az egyes digitális fényképezőgépeken működő globális helymeghatározási (GPS) funkció által adott navigációs adatokat jeleníti meg.
A GPS-adatok nélkül készült fényképekhez nincsenek GPS-metaadatok.

A videofájlról sorol fel információkat, beleértve a képkockák szélességét és magasságát, illetve lehetőséget nyújt adatok
(szalag neve, jelenet neve) bevitelére.

Információkat adhat meg a hangfájlról, például a címet és az előadót.

A mobil médiafájlokra vonatkozó információkat sorolja fel (cím, szerző, leírás, tartalom típusa).

Az Associated Press kategóriái alapján adhat meg információkat.



Kezdőpont

DICOM

Előzmények

Speciális

Nyers adatok

Oldal tetejére

Megjegyzés:

Metaadatok hozzáfűzése > [sablon neve]

Metaadatok cseréje > [sablon neve]

Megjegyzés:

Oldal tetejére

Megjegyzés:

Itt hírügynökségek számára hasznos információk adhatók meg, például az, hogy mikor és hol jött létre a fájl, továbbá az
átvitellel kapcsolatos adatok, speciális instrukciók, illetve főcímadatok.

Felsorolja a beteggel, kórteremmel, sorozattal és berendezéssel kapcsolatos adatokat DICOM-képeknél.

Megjeleníti az Adobe Photoshop előzménynaplójának adatait a Photoshoppal mentett képeknél. Az előzmények opció csak
akkor jelenik meg, ha az Adobe Photoshop telepítve van.

Metaadat-tulajdonságokat jelenít meg abban a formában, ahogyan azok a névtérstruktúrákban megtalálhatók.

XMP szövegadatokat jelenít meg a fájlról.

4. Írja be a hozzáadni kívánt adatokat a megjelenített mezők bármelyikébe.

5. (Választható) Kattintson a Fájlinformációk párbeszédpanel alján található Beállítások gombra a metaadatok szerkesztéséhez: engedélyezheti
az automatikus kiegészítését, visszaállíthatja az XMP módosításait, illetve visszaállíthatja a párbeszédpanel alapbeállításait.

6. Kattintson az OK gombra a beállítások alkalmazásához.

Metaadatsablonok használata
Az Adobe Bridge programban a Metaadatsablon létrehozása parancs használatával új metaadatsablonokat hozhat létre. A metaadatokat a
Fájlinformáció párbeszédpanelen is módosíthatja, és .xmp kiterjesztéssel rendelkező szövegfájlba mentheti. Az XMP-fájlokat megoszthatja más
felhasználókkal, vagy más fájlokra alkalmazhatja azokat.

A metaadatok sablonba menthetők, amely az InDesign dokumentumokban, valamint az XMP-kompatibilis alkalmazásokkal létrehozott egyéb
dokumentumokban használható a metaadatok kitöltésére. A létrehozott sablonok megosztott helyen tárolódnak, amelyhez minden XMP-képes
szoftver hozzáfér.

Metaadatsablon létrehozásához válassza az Eszközök > Metaadatsablon létrehozása pontot. Adja meg a sablon nevét, majd válassza ki a
használni kívánt metaadatokat. Ezután kattintson a Mentés gombra.

Ha kiválaszt egy metaadatsablon-beállítást, majd az ahhoz tartozó mezőt üresen hagyja, az Adobe Bridge törli a meglévő
metaadatot a sablon alkalmazásakor.

Ha egy mentett metaadatsablont szeretne elérni az Intézőben (Windows) vagy a Finderben (Mac OS), válassza az Eszközök >
Metaadatsablon létrehozása parancsát. Kattintson a Metaadatsablon létrehozása párbeszédpanel jobb felső sarkában lévő előugró menüre,
és válassza A Sablonok mappa megjelenítése parancsot.
Metaadatsablon törléséhez válassza ki a kérdéses sablont az Intézőben (Windows) vagy Finderben (Mac OS), majd nyomja meg a Törlés
gombot, vagy húzza a fájlt (Windows operációs rendszer esetén) a Lomtárba vagy (Mac OS operációs rendszer esetén) a kukába.
A metaadatsablonok Adobe Bridge-fájlokra történő alkalmazásához válasszon ki egy vagy több fájlt, majd válasszon a Metaadatok panel
menüjében található parancsok közül:

A sablonban lévő metaadatokat ott alkalmazza, ahol a fájlban nincs metaadat vagy tulajdonság.

Teljesen lecseréli a meglévő metaadatokat a fájlban a sablonban lévőkre.

Metaadatsablon szerkesztéséhez válassza az Eszközök > Metaadatsablon szerkesztése > [sablonnév] menüpontot. Írja be a használt
metaadatok adott értékeit, majd kattintson a Mentés gombra.
Egy fájl metaadatainak XMP-fájlként történő mentéséhez válassza a Fájl > Fájlinformáció pontot. Kattintson a párbeszédpanel alján, a
Beállítások gomb mellett található előugró menüre, majd válassza az Exportálás parancsot. Adja meg a fájl nevét és helyét, majd kattintson a
Mentés gombra.

Egyszerre csak egy fájlból exportálhat metaadatokat. Ha több fájl van kijelölve, az Exportálás lehetőség nem érhető el.

Metaadatok importálása dokumentumba
1. Jelöljön ki egy vagy több fájlt.

2. Kattintson a Fájl menü Fájlinformáció elemére.

3. A párbeszédpanel alsó részén válassza a felbukkanó menü Importálás elemét.

Csak akkor importálhat metaadatokat sablonból, ha előbb ment egy metaadatsablont.

4. Határozza meg, hogyan szeretné importálni az adatokat:
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A meglévő tulajdonságok törlése és sablontulajdonságokkal történő helyettesítése

Az eredeti metaadatok megtartása, de a sablonból származó egyező tulajdonságok cseréje

Az eredeti metaadatok megtartása, de a sablonból származó egyező tulajdonságok hozzáfűzése

A fájlban található összes metaadat cseréje az
XMP-fájlban tárolt metaadatokkal.

Csak azokat a metaadatokat cseréli,
amelyek a sablonban eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek.

(Alapértelmezett) A sablonban lévő
metaadatokat csak ott alkalmazza, ahol a fájlban nincs metaadat vagy tulajdonság.

5. Kattintson az OK gombra.

6. Navigáljon az XMP szövegfájlhoz, és kattintson a Megnyitás parancsra.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Munka az Adobe Bridge alkalmazás gyorsítótárával

 A Creative Commons licenc jogi feltételei nem vonatkoznak a Twitter™ és a Facebook rendszerben közzétett bejegyzésekre.

Oldal tetejére

Gyorsítótár építése és exportálása

gyorsítótárának kiürítése

Oldal tetejére

100%-os méretű előnézeti képek gyorsítótárban tartása

Gyorsítótárak exportálása a mappákba, amikor lehetséges

Hely

Gyorsítótár mérete

Gyorsítótár tömörítése

Gyorsítótár ürítése

Gyorsítótár létrehozása és kezelése
Gyorsítótár beállítása

A gyorsítótár a bélyegképeket és a metaadatokat (a fájlban nem tárolható metaadatokat, például címkéket és minősítéseket is ideértve) tárolja
annak érdekében, hogy a bélyegképek megtekintésekor és a fájlok közötti kereséskor növelje a program teljesítményét. A gyorsítótár fenntartása
azonban lemezterületet igényel. Gyorsítótár építésekor meghatározhatja, hogy megosztás vagy archiválás céljára exportálni szeretné azt, illetve
100%-os előnézeti képek létrehozása mellett is dönthet. A gyorsítótárat kívánság szerint ürítheti, és beállíthatja annak méretét és helyét.

A gyorsítótár létrehozása és kezelése
Válasszon az Eszközök > Gyorsítótár menüpont következő parancsai közül:

Háttérben futó folyamatként gyorsítótárat épít a kijelölt mappához és annak összes almappájához
(kivéve a máshol lévő mappákra mutató parancsikonokat). Ezzel a paranccsal rövidebb idő alatt tudja megjeleníteni az almappákban lévő
bélyegképeket és fájladatokat a tallózás során. A gyorsítótárban 100%-os előnézeti képeket is létrehozhat, így növelheti a teljesítményt,
mikor a képeket 100%-os méretben tekinti meg diavetítés során, teljes képernyős előnézetben vagy a Nagyítólencse eszköz használatával.

A Gyorsítótár készítése párbeszédpanelen található, A gyorsítótár exportálása mappákba beállításával helyi gyorsítótár hozható létre a
megosztás vagy a lemezre történő mentés céljára. A beállítás kiválasztása esetén az Adobe Bridge gyorsítótárfájlokat hoz létre a kiválasztott
mappa és annak almappái számára. Ha a mappát külső lemezre, például archiválás céljából CD- vagy DVD-lemezre másolja, akkor a
gyorsítótárfájlok is másolásra kerülnek. Ha egy korábban meg nem tekintett, például egy archív CD-lemezen tárolt mappához navigál az
Adobe Bridge alkalmazásban, akkor az Adobe Bridge az exportált gyorsítótár használatával hamarabb képes megjeleníteni a bélyegképeket.
Az exportált gyorsítótár a központi gyorsítótáron alapul, és másolt adatokat tartalmaz.

Megjegyzés: Az exportált gyorsítótárfájlok rejtett fájlok. Megtekintésükhöz válassza az Adobe Bridge programban a Nézet > Rejtett fájlok
megjelenítése parancsot.

A [kiválasztott mappa] mappa

Kiüríti a kijelölt mappa gyorsítótárát. Ez a parancs abban az esetben hasznos, ha úgy gondolja, hogy az adott mappa gyorsítótára túl régi, és
ismét létre kell hozni. (Például, ha a bélyegképek és a metaadatok frissítése nem történik meg.)

A gyorsítótár beállítása

1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget.

2. Kattintson a Gyorsítótár kategóriára.
3. Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

A képek 100%-os méretű előnézetét a gyorsítótárban tárolja, és ezzel
felgyorsítja a nagyítási műveleteket a diavetítések, a teljes képernyős előnézet, valamint a Nagyítólencse eszköz használatakor. A 100%-os
előnézeti képek gyorsítótárban történő tárolása jelentős mennyiségű lemezterületet foglalhat.

A gyorsítótár fájljai a megtekintett mappában jönnek létre, ha ez lehetséges.
Nem helyezhető a gyorsítótár például csak olvasható lemez mappájába. A gyorsítótár fájljainak exportálása például képek megosztásakor
lehet hasznos, mert így a képek gyorsabban jelennek majd meg egy másik számítógép Adobe Bridge alkalmazásában.

A gyorsítótár új helyének megadása. Az új elérési hely az Adobe Bridge következő indításakor kerül érvénybe.

A csúszka húzásával növelheti csökkentheti a gyorsítótár méretét. Ha a gyorsítótár mérete megközelíti a beállított
korlátot (500 000 rögzített elem), vagy a gyorsítótárat tartalmazó köteten kevés hely áll rendelkezésre, akkor az Adobe Bridge bezárásakor
az alkalmazás törli a régebbi elemeket a gyorsítótárból.

A gyorsítótár optimalizálásához el lehet távolítani a régi elemeket, így csökken a tárolt elemek összesített száma.

A teljes gyorsítótár törlése, ezzel helyet szabadítva fel a merevlemezen.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Feladatok automatizálása az Adobe Bridge alkalmazásban

Oldal tetejére

Megjegyzés:

Oldal tetejére

Célmappa

Új fájlnevek

Beállítások

Előnézet

Feladatok futtatása az Eszközök menüből
Fájlok kötegelt átnevezése
HDR- és panorámaképek automatikus halmozása

Feladatok futtatása az Eszközök menüből
Az Eszközök menü almenüiben különféle parancsok találhatók, amelyek az Adobe különböző termékeiben állnak rendelkezésre. Ha például az
Adobe Photoshop telepítve van, az Eszközök > Photoshop almenü parancsainak használatával feldolgozhatók az Adobe Bridge programban kijelölt
fényképek. Az, hogy az Adobe Bridge elhagyása nélkül futtathatók ezek a parancsok, időmegtakarítást hoz, hiszen nem kell minden fájlt egyenként
megnyitni.

Külső felek szintén létrehozhatják és az Eszközök menübe helyezhetik saját új elemeiket, ezzel bővítve az Adobe Bridge
szolgáltatásainak körét. A parancsfájlok létrehozásával kapcsolatban a következő webhelyen talál további tájékoztatást: Bridge Fejlesztői Központ.

Az Adobe Bridge is tartalmaz hasznos automatizálási parancsfájlokat. Az Adobe Bridge CS6 kimeneti modul parancsfájlja például webes
fényképgalériák létrehozását, valamint Adobe PDF kontaktlapok és teljes képernyős bemutatók készítését teszi lehetővé. Az Auto Collection CS5
parancsfájl fényképkészletek gyűjtésére használható, amelyeket panorámaképekké vagy HDR-képekké lehet egyesíteni a Photoshop programban.

1. Jelölje ki a használandó fájlokat vagy mappákat. Ha mappát jelöl ki, a parancs – amennyiben lehetséges – az abban lévő összes fájlra
érvényes lesz.

2. Válassza az Eszközök > [Összetevő] pontot, majd válassza a kívánt parancsot. (Ha egy összetevőhöz nem tartozik egyetlen elérhető
automatizált feladat sem, akkor az nem jelenik meg az Eszközök menüben.)

Ha egy adott parancsról tájékoztatást szeretne, nézzen utána az adott összetevő dokumentációjában.

Fájlok kötegelt átnevezése
Lehetősége van arra, hogy csoportosan, azaz kötegben nevezze át a fájlokat. Fájlok kötegelt átnevezésekor az összes kijelölt fájlhoz ugyanazokat
a beállításokat adhatja meg. Egyéb kötegelt feldolgozást igénylő feladatok esetében az automatizált feladatok futtatásához parancsfájlokat is
használhat.

1. Jelölje ki az átnevezendő fájlokat.
2. Válassza az Eszközök > Kötegelt átnevezés parancsot.
3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Az átnevezett fájlok helyezhetők ugyanabba a mappába, áthelyezhetők egy másik mappába, illetve másolatként áthelyezhetők
egy másik mappába. Ha az átnevezett fájlok másik mappába helyezését választotta, akkor a Tallóz gombra kattintva válassza ki a
célmappát.

Új fájlnevek létrehozásához válassza ki az elemet a menükből, majd írja be a megfelelő szöveget. A pluszjelre (+) és a
mínuszjelre (-) kattintva újabb elemet vehet fel, illetve törölhet a meglévők közül.

Karakterlánc helyettesítése

Használatával részben vagy egészben egy tetszőleges szöveggel cserélhető le a fájlnév. Először adja meg, hogy mit kíván lecserélni: az
Eredeti fájlnév beállítás az eredeti fájlnév szövegét cseréli le. A Köztes fájlnév művelettel az a karaktersorozat cserélhető le, amelyet az Új
fájlnevek előugró menük előző beállításai határoztak meg. A Normál kifejezés használata beállítással reguláris kifejezéseket adhat meg a
fájlnevek szövegmintázatok alapján történő kereséséhez. Az Összes cseréje beállítással a mintázatnak megfelelő összes karaktersorozat-
rész lecserélhető a forrásban.

Az Aktuális fájlnév megtartása az XMP-metaadatokban beállítás megadásával megőrizheti a fájlok eredeti nevét a
metaadatokban. A Kompatibilitás beállításnál adja meg, hogy mely operációs rendszerekkel legyenek kompatibilisek az átnevezett fájlok. Az
éppen használt operációs rendszer automatikusan be van jelölve, és a jelölése nem törölhető.

Egy jelenlegi és egy új fájlnév megjelenik az Előnézet területen, a Kötegelt átnevezés párbeszédpanel alján. Az összes kijelölt fájl
új nevének előnézetéhez kattintson az Előnézet gombra.

4. (kihagyható) Kiválasztható egy készlet a Készletek menüből, amely a gyakrabban használt átnevezési sémákat alkalmazza. A kötegelt
átnevezés beállításainak mentéséhez kattintson a Mentés gombra.

A fájlok kötegelt átnevezéséről a következő oktatóanyagokban tájékozódhat:

http://www.adobe.com/devnet/bridge.html
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Oldal tetejére

Megjegyzés:

Megjegyzés:

Fájlok halmozása és átnevezése (Conrad Chavez)

Kötegelt átnevezés (Deke McClelland)

A fényképezőgép fájlneveinek módosítása a Kötegelt átnevezés paranccsal (Michael Ninness)

HDR- és panorámaképek automatikus halmozása
Az Adobe Bridge alkalmazás Az Adobe Bridge Auto Collection parancsfájlja a képkészleteket halmokká alakítja, amelyeket magas dinamikus
tartományú (HDR) képekké vagy panorámaképekké lehet alakítani a Photoshop alkalmazásban. A parancsfájl a készítés ideje, az expozíciós
beállítások és a kép tartalma alapján gyűjti a képeket halmokba. Az Auto Collection parancsfájl csak abban az esetben dolgozza fel a képeket, ha
azok időbélyegei egymáshoz képest 18 másodpercen belül esnek. Ha az expozíciós beállítások az egyes képeken eltérőek, és a tartalom legalább
80%-ban megegyezik, akkor a parancsfájl HDR-készletként értelmezi a fényképeket. Ha az expozíció állandó, és a tartalom 80%-nál kisebb
arányban egyezik meg, akkor a parancsfájl panorámaképként azonosítja a felvételeket.

Az Auto Collection szolgáltatás csak akkor érhető el, ha az Adobe Bridge alkalmazás Photoshop CS5 vagy újabb programmal
működik együtt.

1. Az Auto Collection parancsfájl aktiválásához válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge > Beállítások (Mac OS)
menüt.

2. Az Indítási parancsfájlok panelen válassza az Auto Collection lehetőséget, majd az OK gombot.

3. Válasszon egy HDR- vagy panorámaképeket tartalmazó mappát, és válassza a Stacks (Halmok) > Auto-Stack Panorama/HDR
(Panoráma/HDR automatikus halmozása) parancsot.

4. Válassza az Eszközök > Photoshop > Process Collections In Photoshop (Gyűjtemények feldolgozása Photoshop programban) parancsot a
képek automatikus összeillesztéséhez, valamint a végeredmény megtekintéséhez az Adobe Bridge alkalmazásban.

Bővebb információkért a Photoshop HDR és Panoráma lehetőségeiről lásd a Photoshop Közösség Súgó
Témaköreit:Panorámaképek létrehozása a Photomerge segítségével és Magas dinamikus tartományú képek.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Webgalériák és PDF fájlok készítése | CS6, CS5.5, CS5

Oldal tetejére

Hely adatai

Színpaletta

Megjelenés

Képinformáció

Kimeneti beállítások

Megjegyzés:

Megjegyzés:

Megjegyzés:

Oldal tetejére

Webes fotógalériák létrehozása
Oktatóvideó: Képgalériák létrehozása Adobe Bridge alatt
PDF indexkép létrehozása
Az Adobe kimeneti modul beállításai

Az Adobe® kimeneti modul az Adobe Bridge CS5 és CS6 alkalmazáshoz tartozó parancsfájl. Internetes kiszolgálóra feltölthető HTML és Flash®
webes galéria készíthető vele. Az Adobe kimeneti modul használatával PDF indexkép és bemutató is készíthető.

Az Adobe kimeneti modul a Kimenetek munkaterületen keresztül érhető el.

Webes fotógalériák létrehozása
A webes fotógaléria olyan webhely, amelynek kezdőlapján bélyegképek sorakoznak, és ezek hivatkozásai a teljes felbontású képeket megjelenítő
galériaoldalakra mutatnak. Az Adobe kimeneti modul különféle galériasablonokat kínál, amelyek közül választhat, majd a sablont testreszabhatja a
Kimenet panelen.

1. Jelölje ki a galériába szánt képeket, majd válassza az Ablak > Munkaterület > Kimenet menüelemet. Ezután kattintson a Kimenet panel
tetején található Webes galéria gombra.

Ha a kimeneti terület nem szerepel a listán, nyissa meg az Adobe Bridge beállítások elemet (Ctrl+K Windows alatt, illetve Command+K
Mac OS alatt), válassza az Indítási parancsfájlok panelt, majd az Adobe kimeneti modul elemet.

2. Válasszon galériát a Sablon menüből, majd adja meg a kívánt bélyegképméretet a Stílus menüből. Ennek végeztével történhet a galéria
külalakjának testreszabása az alábbi rolók beállításaival:

Adja meg a galéria minden oldalán megjelenítendő adatokat, például cím, leírás, kapcsolattartó neve és e-mail címe.

A választott sablontól függő beállításokat tartalmaz. Színt választhat az egyes galériaelemekhez, például szöveg, fejlécszöveg,
háttér és keretek.

A választott sablontól függő beállításokat tartalmaz. Megadható a képek és bélyegképek mérete, a JPEG képek minősége, az
átmeneti hatások, az elrendezések, valamint hogy tartalmazzák-e a HTML galériaképek a fájlneveket.

(Csak Airtight galériák esetén) a galériaképekben elhelyezhető a metaadatok szerinti képfeliratot.

(Csak Airtight galériák esetén) megadható a galériaképek mérete és JPEG-minősége.

3. (Csak CS5 esetén) Az Előnézet frissítése műveletre kattintva a galéria megjelenik az Adobe Bridge Kimenet előnézet paneljében. Az
Előnézet böngészőben parancs használatával a galériát az alapértelmezett böngészőben jelenítheti meg.

A galéria előnézete maximum 20 fájlt jelenít meg, de az utasítás a teljes galériát elmenti és feltölti.

4. (Kihagyható) A Stílus mentése gombbal  újrafelhasználás céljából elmenthetők az egyéni beállítások.

5. A galéria FTP-s feltöltéséhez nyissa meg a Galéria létrehozása rolót. Írja be az FTP-kiszolgáló címét, a felhasználónevét és jelszavát,
valamint a célmappát. Ezután kattintson a Feltöltés gombra.

A kiszolgáló útvonalának beírásakor a könyvtárak meghatározásához perjeleket használjon. Internetszolgáltatójától
megtudhatja az elérési utat az Ön nyilvános mappájához, amely a webkiszolgálón található.

Az Adobe Bridge további karakterekkel egészíti ki a Jelszó mezőbe beírt szöveget, amikor egy másik mezőre kattint vagy a
Tab billentyű megnyomásával egy másik mezőre lép. Az Adobe Bridge biztonsági okokból egészíti ki a jelszót.

6. A galéria merevlemezre mentéséhez nyissa meg a Galéria létrehozása rolót, és adjon meg Mentési helyet. Ezután kattintson a Mentés
gombra.

PDF indexkép létrehozása
Az Adobe kimeneti modul használatával PDF indexkép hozható létre egy vagy több képből. A több képről készülő indexképeken az elrendezésben
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Megjegyzés:

Dokumentum

Elrendezés

Átfedések

Fejléc, lábléc

Lejátszás

Vízjel

Megjegyzés:

Oldal tetejére

Külön módban működjön a Kimenet panel

Több-bájtos fájlnevek teljesen ASCII kódúvá átalakítása

Beágyazott színprofil megőrzése

szereplő összes kép megegyező méretű. Lejátszási beállítások megadásával létrehozható teljes képernyős és diavetítésszerű PDF bemutató is.

A Contact Sheet II bővítményt is használhatja. Adobe Bridge alatt válassza az Eszközök > Photoshop > Contact Sheet II elemet.
További tudnivalók: Fényképek nyomtatása képcsomag-elrendezésben a Photoshop közösségi súgóban

1. Jelölje ki a PDF fájlba szánt képeket, majd válassza az Ablak > Munkaterület > Kimenet menüelemet. Ezután kattintson a Kimenet panel
tetején található PDF gombra.

Ha a kimeneti terület nem szerepel a listán, nyissa meg az Adobe Bridge beállításokat (Windows operációs rendszerben a Ctrl + K, Mac
OS operációs rendszerben pedig a Command + K billentyűkombinációval), válassza az Indítási parancsfájlok panelt, majd az Adobe
kimeneti modult.

2. Válasszon egy beállítást a Sablon menüből. Ennek végeztével történhet a PDF testreszabása az alábbi rolók beállításaival:

Megadható az oldalméret, oldalállás, kimeneti minőség (ppi-ben), a JPEG-tömörítés minősége, a háttérszín és opcionális
engedélyek.

Képek elhelyezésének és térközeinek beállításai.

Feltüntethető a fájlnév az egyes képek alatt, valamint az oldalszámozás a fejlécben és láblécben.

Bekapcsolható a fejléc és a lábléc, valamint megadható a kívánt helyzete és típusa.

Ezek a beállítások határozzák meg, hogyan jelennek meg a PDF fájlok a képernyőn az Adobe Acrobat® és az Adobe Reader®
programban.

Elhelyezhető szöveges vagy grafikus vízjel az egyes oldalakon, illetve az egyes képeken. Testreszabható a betű típusa, mérete és
színe. Testreszabható a szöveg vagy grafika méretezése, opacitása, eltolása és elforgatása.

3. Az Előnézet frissítése műveletre kattintva a PDF megjelenik a Kimenet előnézete panelben.

A Kimenet előnézete panel csak a PDF első oldalát jeleníti meg.

4. (Kihagyható) A Sablon mentése gombbal  újrafelhasználásra menthetők az egyéni beállítások.

5. Ha a mentés után automatikusan meg szeretné nyitni a PDF fájlt az Acrobat vagy a Reader programban, válassza a Kimenet panel alján
található Mentés után a PDF megtekintése lehetőséget. Egyébként kattintson a Mentés gombra.

Az Adobe kimeneti modul beállításai

1. Az Adobe Bridge beállítások Indítási parancsfájlok mezőjében az Adobe kimeneti modul kiválasztásával kapcsolja be a Kimenet panelt.

2. Az Adobe Bridge beállításainak Kimenet mezőjében adja meg az alábbiakat:

A Kimenetek panelen egyszerre csak egy beállítási rolót enged megnyílni.

Galéria készítésénél eltávolítja a több-bájtos karaktereket a fájlnevekből. Akkor
kell használni, ha az FTP-kiszolgáló nem fogad el több-bájtos karaktereket.

Ha lehetőség van rá, akkor megőrzi a képbe beágyazott színprofilt. Ha a profil JPEG formátumban nem
támogatott, akkor az Adobe kimeneti modul átalakítja a képet sRGB színprofilra.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
http://help.adobe.com/hu_HU/photoshop/cs/using/WS2bacbdf8d487e582-1653fd0812b548e34a5-8000.html


Fotók exportálása az Adobe Bridge-ből a webre | CS6, CS5

Megjegyzés:

Megjegyzés:

Oldal tetejére

Mentés merevlemezre 

Facebook 

Flickr 

Photoshop.com 

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Exportálási modulok kezelése
Exportálási várólisták használata
Fényképek exportálása
Fényképek exportálása készletek alkalmazásával

Az Adobe Bridge CS6 és CS5 alkalmazáshoz tartozó Exportálás panel leegyszerűsíti a fényképmegosztó webhelyekre (például a Facebook, a
Flickr és Photoshop.com webhelyre) szánt képek JPEG formátumban történő mentését és feltöltését.

A Facebook, a Flickr és a Photoshop.com webhelyekre történő exportálás csak Észak-Amerikában érhető el.

További tudnivalók az Adobe Bridge Exportálás panelének használatáról: Exportálás a Bridge CS5 alkalmazásból a közösségi webhelyekre
(Michael Hoffman).

Az Exportálás panel használatakor győződjön meg arról, hogy telepítve van az Adobe Bridge legújabb frissítése. A frissítéseket az
Adobe termékfrissítési oldaláról töltheti le.

Az exportálási modulok kezelése
Az Adobe Bridge modulokat használ a fényképek exportálásához. A modulok várólistán tartják a fényképeket az exportálásig. Mindegyik modul
lehetővé teszi a képméret és más beállítások megadását.

A fényképeket JPEG formátumban mentheti a merevlemezen található egyik mappába.

 Facebook-fiókba töltheti fel a fényképeket. A fényképek feltölthetők meglévő vagy új albumba is.

 Flickr-fiókba töltheti fel a fényképeket. Feltöltés előtt megadhatja az adatvédelmi beállításokat.

 A Photoshop.com webhelyen lévő fiókba töltheti fel a fényképeket, például meghatározott galériába vagy gyűjteménybe.

Az exportálási modulok engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson az Exportálás panel menügombjára , és válassza a Modulok
kezelése parancsot.

Az exportálási előzmények megtekintéséhez kattintson az Exportálás panel menügombjára , és válassza az Exportálás folyamata
parancsot.

Exportálási várólisták használata
A Tartalom panelből a modul Exportálási paneljébe áthúzva helyezhetők a fényképek a várólistára.
A modul neve mellett balra található háromszögre kattintva rejthető el, illetve jeleníthető meg a várólista tartalma.

A várólistáról egy kijelölt fényképet a Fénykép eltávolítása gombra .

Egy egész várólista kiürítéséhez kattintson a Munka törlése gombra .

A Megjelenítés a Bridge alkalmazásban gombra  kattintva a várólistán lévő fényképhez léphet a Tartalom panelen.

Fényképek exportálása

1. Kattintson duplán az egyik várólistára, vagy kattintson a Munka exportálása gombra .
2. Adja meg a beállításokat az Exportálás párbeszédpanel Cél lapján:

(Fényképmegosztó modulok) Jelentkezzen be a webhelyre.

Válassza ki az exportált fájlok helyét, például egy gyűjteményt a Flickr webhelyén, egy galériát a Photoshop.com webhelyen vagy egy
mappát a merevlemezen.

(Flickr) Adja meg a feltölteni kívánt fényképekre vonatkozó adatvédelmi beállításokat.

(Mentés merevlemezre) Adja meg a névütközések feloldásának módját. Átnevezheti a fájlt; felülírhatja a meglévő, azonos nevű fájlt;
illetve az exportálásból kihagyhatja a fájlt.

3. Adja meg a beállításokat az Exportálás párbeszédpanel Kép beállításai fülén:

http://www.tipsquirrel.com/index.php/2010/08/exporting-from-bridge-cs5-to-social-media-sites/
http://www.adobe.com/downloads/updates/
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Kép mérete és minősége

Metaadatok

Oldal tetejére

Ha az átméretezés nélküli exportálás helyett a kézi átméretezést választja, adja meg az alábbiakat:

Beleigazítás

Adja meg pixelben a kép hosszabbik oldalának maximális hosszúságát. Az Adobe Bridge megőrzi az exportált kép oldalarányát.

Újramintázási eljárás

A bilineáris közepes minőségű eredményt ad. A kettős köbös lassabb, mint a bilineáris, de simább tónusváltozású színátmeneteket állít elő.
A „Kettős köbös élesebb” élesítést is alkalmaz, ezért jó hatással van az újramintázott kép részletgazdagságára.

Leképezés mindig a teljes méretű képből

A JPEG képet a teljes méretű képből, és nem az alacsonyabb felbontású előképből készíti.

Képminőség

A nagyobb számértékek a képminőség jobb megőrzését, és kisebb mértékű tömörítést jelentenek.

Adja meg, milyen metaadatok és kulcsszavak legyenek exportálva a képpel együtt:

Eredeti metaadat megtartása

Illesszen be minden metaadatot, csak a szerzői jogokat, a szerzői jogokat és elérhetőségeket, vagy a kamera és Camera Raw
metaadatokon kívül mindent.

Metaadatsablon alkalmazása

Lásd: Metaadatsablonok használata.

További kulcsszavak

A fényképhez megadható tetszőleges további alkalmazni kívánt kulcsszó.

4. Kattintson az Exportálás parancsra.

Fényképek exportálása készletek alkalmazásával
A készletek az Exportálás panelen várólistákként jelennek meg. Amikor készlet használatával exportál egy feladatot, az Adobe Bridge nem jeleníti
meg az Exportálás párbeszédpanelt, és azonnal elkezdi az exportálást.

A beállítások újbóli felhasználásához előbb adja meg azokat az Exportálás párbeszédpanelen, adjon meg egy nevet a Készlet neve
mezőben, majd kattintson a Mentés gombra.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
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Adobe Bridge billentyűparancsok
A billentyűparancsok segítségével menük használata nélkül, gyorsan kiválaszthatja az eszközöket és végrehajthatja a parancsokat. Az esetleges
billentyűparancs a parancsnév jobb oldalán látható a menüben.

A billentyűparancsok mellett számos parancs környezetfüggő menüből is elérhető. A környezetfüggő menük az aktív eszközzel, kijelöléssel
vagy palettával kapcsolatos parancsokat jelenítik meg. A környezetfüggő menü megjelenítéséhez kattintson a kívánt területre jobb gombbal
(Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva tartva (Mac OS).

Ez a lista nem tartalmazza az összes billentyűparancsot. A táblázatban elsősorban csak azok a billentyűparancsok szerepelnek, amelyek nem
jelennek meg a menüparancsokban vagy az eszközleírásokban.

Eredmény Windows: Mac OS:

Ugrás a következő nézetre Ctrl+\ Command+\

Ugrás az előző nézetre Ctrl+Shift+\ Command+Shift+\

Megjelenítés/elrejtés panel Tab Tab

Váltás a csillag nélküli és az egycsillagos
minősítés között

Ctrl+‘ Command+‘

Bélyegkép méretének növelése Ctrl+pluszjel (+) Command+pluszjel (+)

Bélyegkép méretének csökkentése Ctrl+mínuszjel (-) Command+mínuszjel (+)

Bélyegkép méretének növelése egy
lépéssel

Ctrl+Shift+pluszjel (+) Command+Shift+pluszjel (+)

Bélyegkép méretének csökkentése egy
lépéssel

Ctrl+Shift+mínuszjel (-) Command+Shift+mínuszjel (-)

Egy mappával feljebb lépés (a Mappák
panelen vagy egy sorban)

Felfelé nyíl Felfelé nyíl

Egy mappával lejjebb lépés (a Mappák
panelen vagy egy sorban)

Lefelé nyíl Lefelé nyíl

Egy szinttel feljebb lépés (a Mappák
panelen)

Ctrl+felfelé nyíl Command+felfelé nyíl

Lépés egy elemmel balra Balra nyíl Balra nyíl

Lépés egy elemmel jobbra Jobbra nyíl Jobbra nyíl

Ugrás az első elemre Kezdőlap Kezdőlap

Ugrás az utolsó elemre End End

Hozzáadás a kijelöléshez (nem folytonos) Ctrl + kattintás Command+kattintás

Tartalom panel frissítése F5 F5

Elem hozzáadása a kijelöléshez Shift + Jobbra nyíl, Balra nyíl, Felfelé nyíl
vagy Lefelé nyíl

Shift + Jobbra nyíl, Balra nyíl, Felfelé nyíl
vagy Lefelé nyíl

Súgó megjelenítése F1 Command+/

Következő átnevezése (a fájlnév legyen
kijelölve a Tartalom panelen)

Tab Tab

Előző átnevezése (a fájlnév legyen
kijelölve a Tartalom panelen)

Shift + Tab Shift + Tab
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Az 1-től 5 csillagig terjedő, vagy annál
magasabb szintű minősítéssel rendelkező
elemek megjelenítése a Szűrés panelen

Ctrl+Alt+1 és 5 közötti szám Command+Option+1 és 5 közötti szám

A kiválasztott csillagszámmal rendelkező
elemek megjelenítése a Szűrés panelen

Ctrl+Alt+Shift+1 és 5 közötti szám Command+Option+Shift+1 és 5 közötti
szám

1-től 4-ig terjedő címkékkel rendelkező
elemek megjelenítése a Szűrés panelen

Ctrl+Alt+6 és 9 közötti szám Command+Option+6 és 9 közötti szám

A legalább a kiválasztott minősítéssel
rendelkező elemek megjelenítése a
Szűrés panelen

Shift+egérgomb Shift+egérgomb

Szűrők törlése Ctrl+Alt+A Command + Option + A

Kijelölés megfordítása a Szűrés panelen Alt + kattintás Option + kattintás

A Nagyítólencse eszköz megjelenítése az
Előnézet panelen vagy Ellenőrzési
módban

Kattintson az Kattintás

A Nagyítólencse eszköz áthelyezése Kattintás vagy húzás egérrel Kattintás vagy húzás egérrel

További nagyítólencsék megjelenítése az
Előnézet panelen (többszörös kijelölés)

Kattintson az Kattintás

Több nagyítólencse eszköz egyidejű
áthelyezése

Ctrl+kattintás vagy Ctrl+húzás egérrel Command+kattintás vagy
Command+húzás egérrel

Nagyítás a Nagyítólencse eszközzel + +

Kicsinyítés a Nagyítólencse eszközzel - -

Nagyítás a Nagyítólencse eszközzel
(többszörös kijelölés)

Ctrl+pluszjel (+) Command+pluszjel (+)

Kicsinyítés a Nagyítólencse eszközzel
(többszörös kijelölés)

Ctrl+mínuszjel (-) Command+mínuszjel (+)

A halom összes elemének kijelölése Alt + kattintás Option + kattintás

Az aktuális kulcsszó és az összes
szülőkulcsszó alkalmazása vagy
eltávolítása a Kulcsszavak panelen

Shift+egérgomb Shift+egérgomb

Az aktuális kulcsszó kényszerített
eltávolítása a Kulcsszavak panelen

Alt + kattintás Option + kattintás

A témakör háromszögének megnyitása a
Kulcsszavak panelen

Ctrl+Jobbra nyíl Command+Jobbra nyíl

A témakör háromszögének bezárása a
Kulcsszavak panelen

Ctrl+Balra nyíl Command+Balra nyíl

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Az Adobe Bridge Tartalom panel megjelenésének módosítása

A lap tetejére

A lap tetejére

A lap tetejére

A lap tetejére

Nézetmód kiválasztása
Bélyegképek méretének átállítása
Rács zárolása
További metaadatok megjelenítése a bélyegképekhez
A bélyegképként megjelenítendő fájlok méretének korlátozása
A monitor méretének megfelelő előnézeti kép megadása
A bélyegképek minőségének megadása
A Lista nézet testreszabása

A Tartalom panel a kijelölt mappában található fájlok és mappák listáját vagy bélyegképeket, illetve részletes bélyegképeket jelenít meg.
Alapértelmezés szerint az Adobe Bridge színkezelt bélyegképeket készít, amelyeket fájl-, illetve mappanevük, valamint minősítésük és címkéjük
feltüntetésével jeleníti meg a Tartalom panelen.

A Tartalom panel nézetének testreszabásához részletes szöveges információkat jeleníthet meg bélyegképekkel, illetve a bélyegképeket listaként
tekintheti meg. Lehetőség van a bélyegképek átméretezésére és képminőségük meghatározására is. A Tartalom panel menüjének Vízszintes
elrendezés vagy Függőleges elrendezés parancsával megváltoztathatja a görgetősáv pozícióját. Az Automatikus elrendezés lehetőség választása
esetén az Adobe Bridge szükség szerint vált a vízszintes vagy a függőleges elrendezésre.

Nézetmód kiválasztása
 Válasszon a Nézet menü alábbi parancsai közül:

Bélyegképekként: a fájlok és mappák megjelenítése bélyegképekként a fájl-, illetve mappanevük, valamint minősítésük és címkéjük
feltüntetésével.

Részletekként – a bélyegképekhez további szöveges adatokat is megjelenít.

A Lista nézetben a fájlok és mappák fájlnévlistaként jelennek meg; a lista a metaadatokat oszlopformátumban tartalmazza.

Csak bélyegkép megjelenítése – a bélyegképeket mindenféle szöveg, címke vagy minősítési adat nélkül jeleníti meg.

Kattintson az Adobe Bridge ablak jobb alsó sarkában található Tartalom megjelenítése bélyegképekként, Tartalom megjelenítése részletes
adatokkal vagy Tartalom megjelenítése listaként gombra.

Bélyegképek méretének átállítása
A bélyegképek kisebb méretűre állításával egyszerre többet megjeleníthet belőlük, nagyításukkal pedig nagyobb részletességet érhet el.

Ehhez az Adobe Bridge ablak alján található Bélyegkép csúszkát  húzza a kívánt pozícióba.
Megjegyzés: Amikor átméretezi az Adobe Bridge ablakát Automatikus elrendezés beállítás mellett, a Tartalom panelen lévő bélyegképek
mérete is ehhez igazodva változik. Ha ezt nem szeretné, válassza a Vízszintes elrendezés vagy a Függőleges elrendezés lehetőséget a
Tartalom panel menüjéből.

Ha a Tartalom panelen nem látja a fájlnevet vagy az egyéb metaadatokat a bélyegkép mellett, a csúszka jobbra húzásával növelje meg a
bélyegképméretet.

A Bélyegkép csúszka bal szélén található Kisebb bélyegképméret gombra kattintva a Tartalom panel oszlopainak száma csökkenthető
eggyel. A Bélyegkép csúszka jobb szélén található Nagyobb bélyegképméret gombra kattintva a Tartalom panel oszlopainak száma
növelhető eggyel. Az Adobe Bridge automatikusan a lehető legnagyobbra növeli a bélyegképek méretét a megjelenő oszlopok száma
alapján.

Rács zárolása
A rács zárolásával az Adobe Bridge mindig teljes bélyegképeket jelenít meg a Tartalom panelen. Ha a rács zárolva van, akkor a bélyegképek
elrendezése az ablak átméretezése, illetve a panelek megnyitása és bezárása esetén is változatlan marad.

 Válassza a Nézet > Rács zárolása parancsot, vagy kattintson az Adobe Bridge ablak alján található Bélyegkép csúszka melletti Rács zárolása
gombra .

További metaadatok megjelenítése a bélyegképekhez
A Bélyegképek metaadatainak kiegészítő sorai beállítás azt határozza meg, hogy a Tartalom panel bélyegképeinél megjelenjenek-e további
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metaadatok.

1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge CS5.1 > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a
Bélyegképek elemre.

2. A Bélyegképek metaadatainak kiegészítő sorai részben adja meg, hogy milyen típusú metaadatokat szeretne megjeleníteni. Legfeljebb négy
sornyi kiegészítő adatot jeleníthet meg.

A bélyegképként megjelenítendő fájlok méretének korlátozása
Megadhat egy korlátot azoknak a fájloknak a méretére vonatkozóan, amelyekből az Adobe Bridge bélyegképet készít (a nagyobb fájlok
bélyegképének megjelenítése lassíthatja a program működését). Ha az Adobe Bridge nem hozhatja létre egy fájl bélyegképét, akkor a fájl
típusának megfelelő ikont jeleníti meg helyette. Videofájlok bélyegképének megjelenítésekor az Adobe Bridge nem veszi figyelembe ezt a
beállítást.

1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge CS5.1 > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a
Bélyegképek elemre.

2. Írjon be egy számot „Az ennél nagyobb méretű fájlokat ne dolgozza fel” mezőbe.

A monitor méretének megfelelő előnézeti kép megadása
A monitorméretű előnézeti képek a monitor felbontásától függően az elérhető legjobb minőségű képet jelenítik meg. A monitorméretű előnézet
engedélyezése esetén a képek élesen, teljes képernyőn jelennek meg.

1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge CS5.1 > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a Speciális
elemre.

2. Válassza a Monitor méretének megfelelő előnézeti képek létrehozása parancsot.

A bélyegképek minőségének megadása
Beállíthatja, hogy az Adobe Bridge beágyazott, kiváló minőségű vagy 1:1 méretarányú előnézetet jelenítsen meg a képeket tároló egyes mappák
bélyegképeiről.

A tallózás felgyorsításához válasszon egy mappát, majd kattintson az Adobe Bridge alkalmazás sávján található Gyors tallózás lehetőleg
beágyazott képek használatával gombra .
Ha jobb minőségű bélyegképeket szeretne megjeleníteni, kattintson az Adobe Bridge alkalmazás sávján található Bélyegképek minőségének
és előnézeti képek készítésének beállításai gombra , majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Lehetőleg beágyazott (gyorsabb) – a forrásfájlba beágyazott kis felbontású bélyegképek használata. Ezekre a bélyegképekre nem
érvényesek a színkezelési beállítások. Ez a beállítás hatásában megegyezik a Gyors tallózás lehetőleg beágyazott képek használatával
beállítással.

Szükség esetén kiváló minőség – beágyazott bélyegképek használata az előnézet megjelenítéséig, amikor az Adobe Bridge színkezelt
bélyegképeket hoz létre a forrásfájlokból.

Mindig kiváló minőség – az összes kép minden esetben színkezelt bélyegképként jelenik meg. Az alapértelmezett minőségbeállítás a
Mindig kiváló minőség.

100%-os méretű előnézeti képek létrehozása – 100%-os méretű előnézeti képek létrehozása a háttérben a Nagyítólencse és a Diavetítés
nézetben. Ezzel a beállítással felgyorsulnak a nagyítási és megjelenítési műveletek, de több lemezterületet vesz igénybe, és lelassítja a
kezdeti tallózást. Lásd: A Nagyítólencse eszköz használata és Képek megtekintése diavetítésként.

A Lista nézet testreszabása
A Lista nézet az oszlopok rendezésével és átméretezésével, valamint a megjelenítendő metaadat-kategóriák kiválasztásával szabható testre.

1. Válassza a Nézet > Listaként menüpontot.
2. Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

A rendezési irány megváltoztatásához kattintson az oszlopfejlécekre.

Másik metaadat-kategória kiválasztásához, az oszlop bezárásához, új oszlop beszúrásához, az oszlop átméretezéséhez vagy az
alapértelmezett konfiguráció visszaállításához kattintson jobb gombbal (Windows rendszer esetén) vagy kattintson a Control billentyű
lenyomása mellett (Mac OS rendszer esetén) bármelyik oszlopfejlécre.

Megjegyzés: A Név oszlop mindig a bal szélső helyen van.

Az oszlopokat a közöttük található függőleges elválasztósávok húzásával méretezheti szélesebbre vagy keskenyebbre.

A balra eső oszlop automatikus átméretezéséhez kattintson duplán az oszlopfejlécek közé.
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Adobe Bridge billentyűparancsok
A billentyűparancsok segítségével menük használata nélkül, gyorsan kiválaszthatja az eszközöket és végrehajthatja a parancsokat. Az esetleges
billentyűparancs a parancsnév jobb oldalán látható a menüben.

A billentyűparancsok mellett számos parancs környezetfüggő menüből is elérhető. A környezetfüggő menük az aktív eszközzel, kijelöléssel
vagy palettával kapcsolatos parancsokat jelenítik meg. A környezetfüggő menü megjelenítéséhez kattintson a kívánt területre jobb gombbal
(Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva tartva (Mac OS).

Ez a lista nem tartalmazza az összes billentyűparancsot. A táblázatban elsősorban csak azok a billentyűparancsok szerepelnek, amelyek nem
jelennek meg a menüparancsokban vagy az eszközleírásokban.

Eredmény Windows: Mac OS:

Ugrás a következő nézetre Ctrl+\ Command+\

Ugrás az előző nézetre Ctrl+Shift+\ Command+Shift+\

Megjelenítés/elrejtés panel Tab Tab

Váltás a csillag nélküli és az egycsillagos
minősítés között

Ctrl+‘ Command+‘

Bélyegkép méretének növelése Ctrl+pluszjel (+) Command+pluszjel (+)

Bélyegkép méretének csökkentése Ctrl+mínuszjel (-) Command+mínuszjel (+)

Bélyegkép méretének növelése egy
lépéssel

Ctrl+Shift+pluszjel (+) Command+Shift+pluszjel (+)

Bélyegkép méretének csökkentése egy
lépéssel

Ctrl+Shift+mínuszjel (-) Command+Shift+mínuszjel (-)

Egy mappával feljebb lépés (a Mappák
panelen vagy egy sorban)

Fel nyíl Felfelé nyíl

Egy mappával lejjebb lépés (a Mappák
panelen vagy egy sorban)

Lefelé nyíl Lefelé nyíl

Egy szinttel feljebb lépés (a Mappák
panelen)

Ctrl+felfelé nyíl Command+felfelé nyíl

Lépés egy elemmel balra Bal nyíl Balra nyíl

Lépés egy elemmel jobbra Jobb nyíl Jobbra nyíl

Ugrás az első elemre Kezdőlap Kezdőlap

Ugrás az utolsó elemre End End

Hozzáadás a kijelöléshez (nem folytonos) Ctrl + kattintás Command+kattintás

Tartalom panel frissítése F5 F5

Elem hozzáadása a kijelöléshez Shift + Jobbra nyíl, Balra nyíl, Felfelé nyíl
vagy Lefelé nyíl

Shift + JOBBRA, BALRA, FEL vagy LE

Súgó megjelenítése F1 Command+/

Következő átnevezése (a fájlnév legyen
kijelölve a Tartalom panelen)

Tab Tab

Előző átnevezése (a fájlnév legyen
kijelölve a Tartalom panelen)

Shift + Tab Shift + Tab



 

Az 1-től 5 csillagig terjedő, vagy annál
magasabb szintű minősítéssel rendelkező
elemek megjelenítése a Szűrés panelen

Ctrl+Alt+1 és 5 közötti szám Command+Option+1 és 5 közötti szám

A kiválasztott csillagszámmal rendelkező
elemek megjelenítése a Szűrés panelen

Ctrl+Alt+Shift+1 és 5 közötti szám Command+Option+Shift+1 és 5 közötti
szám

1-től 4-ig terjedő címkékkel rendelkező
elemek megjelenítése a Szűrés panelen

Ctrl+Alt+6 és 9 közötti szám Command+Option+6 és 9 közötti szám

A legalább a kiválasztott minősítéssel
rendelkező elemek megjelenítése a
Szűrés panelen

Shift+egérgomb Shift+egérgomb

Szűrők törlése Ctrl+Alt+A Command + Option + A

Kijelölés megfordítása a Szűrés panelen Alt + kattintás Option + kattintás

A Nagyítólencse eszköz megjelenítése az
Előnézet panelen vagy Ellenőrzési
módban

Kattintson az Kattintás

A Nagyítólencse eszköz áthelyezése Kattintás vagy húzás egérrel Kattintás vagy húzás egérrel

További nagyítólencsék megjelenítése az
Előnézet panelen (többszörös kijelölés)

Kattintson az Kattintás

Több nagyítólencse eszköz egyidejű
áthelyezése

Ctrl+kattintás vagy Ctrl+húzás egérrel Command+kattintás vagy
Command+húzás egérrel

Nagyítás a Nagyítólencse eszközzel + +

Kicsinyítés a Nagyítólencse eszközzel - -

Nagyítás a Nagyítólencse eszközzel
(többszörös kijelölés)

Ctrl+pluszjel (+) Command+pluszjel (+)

Kicsinyítés a Nagyítólencse eszközzel
(többszörös kijelölés)

Ctrl+mínuszjel (-) Command+mínuszjel (+)

A halom összes elemének kijelölése Alt + kattintás Option + kattintás

Az aktuális kulcsszó és az összes
szülőkulcsszó alkalmazása vagy
eltávolítása a Kulcsszavak panelen

Shift+egérgomb Shift+egérgomb

Az aktuális kulcsszó kényszerített
eltávolítása a Kulcsszavak panelen

Alt + kattintás Option + kattintás

A témakör háromszögének megnyitása a
Kulcsszavak panelen

Ctrl+Jobbra nyíl Command+Jobbra nyíl

A témakör háromszögének bezárása a
Kulcsszavak panelen

Ctrl+Balra nyíl Command+Balra nyíl
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Feladatok automatizálása az Adobe Bridge alkalmazásban
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Feladatok futtatása az Eszközök menüből
Fájlok kötegelt átnevezése
HDR- és panorámaképek automatikus halmozása

Feladatok futtatása az Eszközök menüből
Az Eszközök menü almenüiben különféle parancsok találhatók, amelyek az Adobe Creative Suite különböző összetevőiben állnak rendelkezésre.
Ha például az Adobe Photoshop telepítve van, az Eszközök > Photoshop almenü parancsainak használatával feldolgozhatók az Adobe Bridge
programban kijelölt fényképek. Az, hogy az Adobe Bridge elhagyása nélkül futtathatók ezek a parancsok, időmegtakarítást hoz, hiszen nem kell
minden fájlt egyenként megnyitni.

Megjegyzés: Külső felek szintén létrehozhatják és az Eszközök menübe helyezhetik saját új elemeiket, ezzel bővítve az Adobe Bridge
szolgáltatásainak körét. A parancsfájlok létrehozásával kapcsolatban a következő webhelyen talál további tájékoztatást: Bridge Developer Center.
Az Adobe Bridge is tartalmaz hasznos automatizálási parancsfájlokat. Az Adobe kimeneti modul parancsfájl például webes fényképgalériák
létrehozását, valamint Adobe PDF kontaktlapok és teljes képernyős bemutatók készítését teszi lehetővé. Az Auto Collection CS5 parancsfájl
fényképkészletek gyűjtésére használható, amelyeket panorámaképekké vagy HDR-képekké lehet egyesíteni a Photoshop programban.

1. Jelölje ki a használandó fájlokat vagy mappákat. Ha mappát jelöl ki, a parancs – amennyiben lehetséges – az abban lévő összes fájlra
érvényes lesz.

2. Válassza az Eszközök > [Összetevő] pontot, majd válassza a kívánt parancsot. (Ha egy összetevőhöz nem tartozik egyetlen elérhető
automatizált feladat sem, akkor az nem jelenik meg az Eszközök menüben.)

Ha egy adott parancsról tájékoztatást szeretne, nézzen utána az adott összetevő dokumentációjában.

Fájlok kötegelt átnevezése
Lehetősége van arra, hogy csoportosan, azaz kötegben nevezze át a fájlokat. Fájlok kötegelt átnevezésekor az összes kijelölt fájlhoz ugyanazokat
a beállításokat adhatja meg. Egyéb kötegelt feldolgozást igénylő feladatok esetében az automatizált feladatok futtatásához parancsfájlokat is
használhat.

1. Jelölje ki az átnevezendő fájlokat.
2. Válassza az Eszközök > Kötegelt átnevezés parancsot.
3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Célmappa Az átnevezett fájlok helyezhetők ugyanabba a mappába, áthelyezhetők egy másik mappába, illetve másolatként áthelyezhetők
egy másik mappába. Ha az átnevezett fájlok másik mappába helyezését választotta, akkor a Tallóz gombra kattintva válassza ki a
célmappát.

Új fájlnevek Új fájlnevek létrehozásához válassza ki az elemet a menükből, majd írja be a megfelelő szöveget. A pluszjelre (+) és a
mínuszjelre (-) kattintva újabb elemet vehet fel, illetve törölhet a meglévők közül.

Karakterlánc helyettesítése  Használatával részben vagy egészben egy tetszőleges szöveggel cserélhető le a fájlnév. Először adja
meg, hogy mit kíván lecserélni: az Eredeti fájlnév beállítás az eredeti fájlnév szövegét cseréli le. A Köztes fájlnév művelettel az a
karaktersorozat cserélhető le, amelyet az Új fájlnevek előugró menük előző beállításai határoztak meg. A Normál kifejezés
használata beállítással reguláris kifejezéseket adhat meg a fájlnevek szövegmintázatok alapján történő kereséséhez. Az Összes
cseréje beállítással a mintázatnak megfelelő összes karaktersorozat-rész lecserélhető a forrásban.

Beállítások Az Aktuális fájlnév megtartása az XMP-metaadatokban beállítás megadásával megőrizheti a fájlok eredeti nevét a
metaadatokban. A Kompatibilitás beállításnál adja meg, hogy mely operációs rendszerekkel legyenek kompatibilisek az átnevezett fájlok. Az
éppen használt operációs rendszer automatikusan be van jelölve, és a jelölése nem törölhető.

Előnézet Egy jelenlegi és egy új fájlnév megjelenik az Előnézet területen, a Kötegelt átnevezés párbeszédpanelen. Az összes kijelölt fájl új
nevének előnézetéhez kattintson az Előnézet gombra.

4. (kihagyható) Kiválasztható egy készlet a Készletek menüből, amely a gyakrabban használt átnevezési sémákat alkalmazza. A kötegelt
átnevezés beállításainak mentéséhez kattintson a Mentés gombra.

HDR- és panorámaképek automatikus halmozása
Az Adobe Bridge alkalmazás Auto Collection CS5 parancsfájlja a képkészleteket halmokká alakítja, amelyeket magas dinamikus tartományú
(HDR) képekké vagy panorámaképekké lehet alakítani a Photoshop CS5 alkalmazásban. A parancsfájl a készítés ideje, az expozíciós beállítások

http://www.adobe.com/devnet/bridge.html


 

és a kép tartalma alapján gyűjti a képeket halmokba. Az Auto Collection parancsfájl csak abban az esetben dolgozza fel a képeket, ha azok
időbélyegei egymáshoz képest 18 másodpercen belül esnek. Ha az expozíciós beállítások az egyes képeken eltérőek, és a tartalom legalább 80%-
ban megegyezik, akkor a parancsfájl HDR-készletként értelmezi a fényképeket. Ha az expozíció állandó, és a tartalom 80%-nál kisebb arányban
egyezik meg, akkor a parancsfájl panorámaképként azonosítja a felvételeket.

Megjegyzés: Az Auto Collection CS5 szolgáltatás csak akkor érhető el, ha az Adobe Bridge alkalmazás a Photoshop CS5 vagy újabb
programmal működik együtt.

1. Az Auto Collection CS5 parancsfájl aktiválásához válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge CS5.1 >
Beállítások (Mac OS) menüt.

2. Az Indítási parancsfájlok panelen válassza az Auto Collection CS5 lehetőséget, majd az OK gombot.
3. Válasszon egy HDR- vagy panorámaképeket tartalmazó mappát, és válassza a Stacks (Halmok) > Auto-Stack Panorama/HDR

(Panoráma/HDR automatikus halmozása) parancsot.
4. Válassza az Eszközök > Photoshop > Process Collections In Photoshop (Gyűjtemények feldolgozása Photoshop programban) parancsot a

képek automatikus összeillesztéséhez, valamint a végeredmény megtekintéséhez az Adobe Bridge alkalmazásban.
Megjegyzés: A panoráma- és HDR képek Photoshopban történő kezeléséről a Photoshop Community Help alábbi témaköreiben találhat
bővebb információt: Panorámaképek készítése a Photomerge használatával és Magas dinamikus tartományú képek.
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Fényképek exportálása az Adobe Bridge programból az internetre
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Az exportálási modulok kezelése
Exportálási várólisták használata
Fényképek exportálása
Fényképek exportálása készletek alkalmazásával

Az Adobe Bridge CS5 alkalmazáshoz tartozó Exportálás panel leegyszerűsíti a fényképmegosztó webhelyekre (például a Facebook, a Flickr és
Photoshop.com webhelyre) szánt képek JPEG formátumban történő mentését és feltöltését.

Megjegyzés: A Facebook, a Flickr és a Photoshop.com webhelyekre történő exportálás csak Észak-Amerikában érhető el.
További tudnivalók az Adobe Bridge Exportálás panelének használatáról: Exportálás a Bridge CS5 alkalmazásból a közösségi webhelyekre
(Michael Hoffman).

Fontos: Az Exportálás panel használatakor győződjön meg arról, hogy telepítve van az Adobe Bridge legújabb frissítése. A frissítéseket az
Adobe termékfrissítési oldaláról töltheti le.

Az exportálási modulok kezelése
Az Adobe Bridge modulokat használ a fényképek exportálásához. A modulok várólistán tartják a fényképeket az exportálásig. Mindegyik modul
lehetővé teszi a képméret és más beállítások megadását.

Mentés merevlemezre A fényképeket JPEG formátumban mentheti a merevlemezen található egyik mappába.
Facebook Facebook-fiókba töltheti fel a fényképeket. A fényképek feltölthetők meglévő vagy új albumba is.
Flickr Flickr-fiókba töltheti fel a fényképeket. Feltöltés előtt megadhatja az adatvédelmi beállításokat.
Photoshop.com A Photoshop.com webhelyen lévő fiókba töltheti fel a fényképeket, például meghatározott galériába vagy gyűjteménybe.

Az exportálási modulok engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson az Exportálás panel menügombjára  és válassza a Modulok
kezelése parancsot.
Az exportálási előzmények megtekintéséhez kattintson az Exportálás panel menügombjára , és válassza az Exportálás folyamata
parancsot.

Exportálási várólisták használata
A Tartalom panelből a modul Exportálási paneljébe áthúzva helyezhetők a fényképek a várólistára.
A modul neve mellett balra található háromszögre kattintva rejthető el, illetve jeleníthető meg a várólista tartalma.
A várólistáról egy kijelölt fényképet a Fénykép eltávolítása gombra .
Egy egész várólista kiürítéséhez kattintson a Munka törlése gombra .
A Megjelenítés a Bridge alkalmazásban gombra  kattintva a várólistán lévő fényképhez léphet a Tartalom panelen.

Fényképek exportálása
1. Kattintson duplán az egyik várólistára, vagy kattintson a Munka exportálása gombra .
2. Adja meg a beállításokat az Exportálás párbeszédpanel Cél lapján:

(Fényképmegosztó modulok) Jelentkezzen be a webhelyre.

Válassza ki az exportált fájlok helyét, például egy gyűjteményt a Flickr webhelyén, egy galériát a Photoshop.com webhelyen vagy egy
mappát a merevlemezen.

(Flickr) Adja meg a feltölteni kívánt fényképekre vonatkozó adatvédelmi beállításokat.

(Mentés merevlemezre) Adja meg a névütközések feloldásának módját. Átnevezheti a fájlt; felülírhatja a meglévő, azonos nevű fájlt;
illetve az exportálásból kihagyhatja a fájlt.

3. Adja meg a beállításokat az Exportálás párbeszédpanel Kép beállításai fülén:
Kép mérete és minősége Ha az átméretezés nélküli exportálás helyett a kézi átméretezést választja, adja meg az alábbiakat:

Beleigazítás  Adja meg pixelben a kép hosszabbik oldalának maximális hosszúságát. Az Adobe Bridge megőrzi az exportált kép
oldalarányát.

Újramintázási eljárás  A bilineáris közepes minőségű eredményt ad. A kettős köbös lassabb, mint a bilineáris, de simább
tónusváltozású színátmeneteket állít elő. A „Kettős köbös élesebb” élesítést is alkalmaz, ezért jó hatással van az újramintázott kép

http://www.tipsquirrel.com/index.php/2010/08/exporting-from-bridge-cs5-to-social-media-sites/
http://www.adobe.com/downloads/updates/
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részletgazdagságára.

Leképezés mindig a teljes méretű képből  A JPEG képet a teljes méretű képből, és nem az alacsonyabb felbontású előképből
készíti.

Képminőség  A nagyobb számértékek a képminőség jobb megőrzését, és kisebb mértékű tömörítést jelentenek.

Metaadatok Adja meg, milyen metaadatok és kulcsszavak legyenek exportálva a képpel együtt:

Eredeti metaadat megtartása  Illesszen be minden metaadatot, csak a szerzői jogokat, a szerzői jogokat és elérhetőségeket, vagy
a kamera és Camera Raw metaadatokon kívül mindent.

Metaadatsablon alkalmazása  Lásd: Metaadatsablonok használata.

További kulcsszavak  A fényképhez megadható tetszőleges további alkalmazni kívánt kulcsszó.

4. Kattintson az Exportálás parancsra.

Fényképek exportálása készletek alkalmazásával
A készletek az Exportálás panelen várólistákként jelennek meg. Amikor készlet használatával exportál egy feladatot, az Adobe Bridge nem jeleníti
meg az Exportálás párbeszédpanelt, és azonnal elkezdi az exportálást.

 A beállítások újbóli felhasználásához előbb adja meg azokat az Exportálás párbeszédpanelen, adjon meg egy nevet a Készlet neve mezőben,
majd kattintson a Mentés gombra.

  |  
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Fényképek beolvasása digitális fényképezőgépről vagy
kártyaolvasóról az Adobe Bridge alkalmazásba

Adobe Bridge Photo Downloader
A) A csatlakoztatott eszköz neve B) Fájlmentési beállítások C) Fájlátnevezési beállítások D) Fájlkonvertálási és -másolási
beállítások E) Fényképbeolvasás gomb

1. Csatlakoztassa a fényképezőgépet vagy kártyaolvasót a számítógéphez (ha segítségre van szüksége, lapozza fel az eszköz használati
utasítását).

2. Tegye a következők egyikét:

(Windows rendszerben) Kattintson a Képek letöltése – Adobe Bridge CS5 elemre az automatikus indítás ablakában, vagy válassza a Fájl
> Fényképek beolvasása fényképezőgépről parancsot.

(Mac OS rendszerben) Az Adobe Bridge programban válassza a Fájl > Fényképek beolvasása fényképezőgépről parancsot.

(Mac OS) Az Adobe Bridge beállítható úgy, hogy fényképezőgép számítógéphez csatlakoztatásakor automatikusan elindítsa a Photo
Downloader fényképletöltőt. Válassza az Adobe Bridge CS5.1 > Beállítások menüelemet. Az Általános panel Viselkedés területén
válassza a Fényképezőgép csatlakoztatásakor az Adobe Photo Downloader alkalmazásának elindítása beállítást. Ezután kattintson az OK
gombra.

3. Az Adobe Bridge CS5.1 Photo Downloader ablakában válassza ki a fényképezőgép vagy kártyaolvasó nevét a Fényképek beolvasása innen
listáról.

Ha a Speciális párbeszédpanel elemre kattint, bélyegkép jelenik meg a fényképezőgép memóriakártyáján lévő összes képről.

4. Ha az importálási kötegből el szeretne távolítani egy fényképet, kattintson a Speciális párbeszédpanel elemre, és a fénykép alatti
jelölőnégyzetből törölje a jelet.

5. Az alapértelmezett mappa helyének módosításához kattintson a Tallózás gombra (Windows) vagy a Választás gombra (Mac OS) a Hely
elem mellett, és válasszon egy új helyet.

6. Ha a fényképeket a saját mappájukban szeretné elhelyezni, válassza az Almappa (almappák) létrehozása lehetőséget, majd a következők
egyikét:

A Mai dátum beállítással az aktuális dátum alapján elnevezett almappa hozható létre.

A Fényképezés dátuma elemet választva a fényképezés dátumát fogja jelezni az almappa neve.

Az Egyéni név beállítást választva beírható az almappa kívánt neve.

7. Ha az importálás során át szeretné nevezni a fájlokat, válasszon a Fájlok átnevezése lista lehetőségei közül. Az importálási kötegben lévő
összes fénykép neve ugyanaz, a fényképeket a név végéhez illesztett egyedi szám különbözteti meg. Ha szeretné megőrizni a kamera
eredeti fájlnevét XMP-metaadat formájában, jelölje be az Aktuális fájlnév megtartása az XMP-metaadatokban lehetőséget.

8. Ha a fényképek importálása után az Adobe Bridge-et meg szeretné nyitni, jelölje be Az Adobe Bridge megnyitása jelölőnégyzetet.
9. Ha a Raw fájlokat DNG formátumra szeretné konvertálni az importálás során, jelölje be a Konvertálás DNG formátumra jelölőnégyzetet.

10. Ha szeretné letöltés után törölni a kamerán vagy kártyán található eredeti fájlokat, válassza az Eredeti fájlok törlése lehetőséget.



 

11. Ha az importálással a fényképekről másolatot is szeretne menteni, jelölje be a Másolatok mentése ide jelölőnégyzetet, és adja meg a
mentési helyet.

12. (Kihagyható lépés) A metaadatok alkalmazásához kattintson a Speciális párbeszédpanel gombra. Ezután írja be az adatokat a Létrehozó és
a Szerzői jog szövegmezőbe, vagy válasszon metaadat-sablont a Használandó sablon menüről.

13. Kattintson a Fényképek beolvasása gombra. A fényképek ekkor megjelennek az Adobe Bridge programban.

  |  
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Képek előnézetének megtekintése és összehasonlítása az Adobe
Bridge alkalmazásban
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Képek megtekintése diavetítésként
Képek előnézetének megtekintése az Előnézet panel használatával
Képek előnézete a Teljes méretű előnézet funkció használatával
Képek áttekintése és kijelölése Ellenőrzési módban
A Nagyítólencse eszköz használata
Szoftveres leképezés használata az előnézeteknél

A képek előnézetét az Adobe Bridge Előnézet panelén, valamint a Teljes képernyős előnézet és az Ellenőrzési módban tekintheti meg. Az
Előnézet panel segítségével akár kilenc, egyszerre megjelenített bélyegkép is összehasonlítható. A Teljes képernyős előnézet a képeket teljes
képernyős méretben jeleníti meg. Ellenőrzési módban a képek teljes képernyőn jelennek meg. Ilyenkor navigálhat a képek között, módosíthatja a
kiválasztást, címkékkel láthatja el, minősítheti és elforgathatja a képeket, valamint megnyithatja azokat a Camera Raw programban.

Képek megtekintése diavetítésként
A Diavetítés paranccsal a bélyegképek teljes képernyős diavetítésként tekinthetők meg. Ez egyszerű mód az adott mappában lévő összes képfájl
nagy változatainak kezelésére. A diavetítés során lehetőség van a képek oldalmozgatására, kicsinyítésére és nagyítására, illetve a diavetítés
megjelenítési beállításainak megadására, beleértve az átmeneteket és a feliratokat.

Diavetítés megtekintéséhez nyissa meg egy képmappa tartalmát, vagy jelölje ki a diavetítésben megjeleníteni kívánt képeket, majd válassza
a Nézet > Diavetítés parancsot.
A diavetítésekkel történő munka során használható parancsok megjelenítéséhez Diavetítés nézetben nyomja le a H billentyűt.
Diavetítés nézetben nyomja meg az L billentyűt, vagy válassza a Nézet > Diavetítés beállításai parancsot.
Megjelenítési beállítások Ezt a lehetőséget választva további monitorokat takarhat ki, megismételheti a diavetítést, illetve kicsinyíthet és
nagyíthat.

Diabeállítások A diák időtartamának, feliratainak és méretezésének megadása.

Átmenetbeállítások Az átmenetek stílusának és sebességének megadása.

Képek előnézetének megtekintése az Előnézet panel használatával
 Válasszon ki legfeljebb kilenc képet a Tartalom panelen, majd (szükség esetén) válassza az Ablak > Előnézet panel lehetőséget.

Képek előnézete a Teljes méretű előnézet funkció használatával
Jelöljön ki egy vagy több képet, majd válassza a Nézet > Teljes képernyős előnézet menüpontot, vagy nyomja meg a szóköz billentyűt.
A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez nyomja meg a + vagy a - billentyűt, vagy kattintson a képre az adott pontra történő nagyításhoz. A
nagyításhoz és a kicsinyítéshez az egér görgőjét is használhatja.
A kép mozgatásához nagyítsa azt, majd húzza az egérrel a kívánt irányba.
A mappa következő és előző képének megjelenítéséhez nyomja meg a jobbra nyíl vagy a balra nyíl billentyűt.
Megjegyzés: Ha a Teljes képernyős előnézet megnyitása előtt több képet választ, akkor a jobbra nyíl és a balra nyíl billentyű használatával
lapozhat a kiválasztott képek között.
A Teljes képernyős előnézet elhagyásához nyomja meg a szóköz vagy az Esc billentyűt.

Képek áttekintése és kijelölése Ellenőrzési módban
Az Ellenőrzési mód a kiválasztott képek közötti teljes képernyős böngészésre, a kiválasztás finomítására és alapvető szerkesztési műveletek
végrehajtására használható. Ellenőrzési módban a képek körbe rendezve jelennek meg, amelyen interaktív módon lehet navigálni.
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Ellenőrzési mód

1. Nyisson meg egy képeket tartalmazó mappát, vagy válassza ki a kívánt képeket és válassza a Nézet > Ellenőrzési mód lehetőséget.
2. Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

Az előző vagy a következő kép megjelenítéséhez kattintson a képernyő bal alsó sarkában található balra vagy jobbra mutató nyílgombra,
vagy nyomja meg a balra vagy jobbra mutató nyílbillentyűt a billentyűzeten.

Az előző vagy a következő kép előtérbe hozásához húzza a jelenleg előtérben lévő képet jobbra vagy balra.

Ha a háttérben található képek bármelyikét szeretné előtérbe hozni, kattintson rá.

Ha egy képet el szeretne távolítani a kiválasztásból, húzza ki a képernyő aljára. Az eltávolításhoz a képernyő bal alsó sarkában
található, lefelé mutató nyílra is kattinthat.

Kép minősítéséhez, címkézéséhez, elforgatásához vagy megnyitásához kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt
lenyomva (Mac OS) a kívánt képre.

Az előtérben lévő kép óramutató járásával megegyező irányú 90°-os elforgatásához nyomja meg a ] billentyűt. A kép óramutató
járásával ellentétes irányú 90°-os elforgatásához nyomja meg a [ billentyűt.

Az Ellenőrzési mód bezárásához nyomja meg az Esc billentyűt, vagy kattintson a jobb alsó sarokban található X gombra.

Ha a kiválasztott képekből gyűjteményt szeretne készíteni, és ki szeretne lépni az Ellenőrzési módból, kattintson a képernyő jobb alsó
sarkában található Új gyűjtemény gombra.

Ellenőrzési módban nyomja meg a H billentyűt az Ellenőrzési módban használható billentyűparancsok listájának megjelenítéséhez.

A Nagyítólencse eszköz használata
A Nagyítólencse eszközzel kinagyíthatók a képek részletei. A Nagyítólencse eszköz az Előnézet panelen, valamint az Ellenőrzési mód kiválasztott
vagy előtérben látható képén használható. Alapértelmezés szerint ha a kép 100%-nál kisebb nagyításban jelenik meg, a Nagyítólencse eszköz
100%-ra nagyít. Képenként egy Nagyítólencse eszközt jeleníthet meg.

Ha képet szeretne nagyítani a Nagyítólencse eszközzel, kattintson rá az Előnézet panelen vagy Ellenőrzési módban. Ellenőrzési módban is
rákattinthat a képernyő jobb alsó sarkában található Nagyítólencse eszközre.
A Nagyítólencse elrejtéséhez kattintson az eszköz jobb alsó sarkában található X gombra, vagy kattintson az eszköz által felnagyított
területre. Ellenőrzési módban is rákattinthat a képernyő jobb alsó sarkában található Nagyítólencse eszközre.
A nagyított terület mozgatásához húzza a Nagyítólencse eszközt a képen, vagy kattintson a kép kívánt területére.
A Nagyítólencse eszköz használatakor közelíteni és távolítani is lehet az egér görgőjével vagy a plusz (+) és a mínusz (-) billentyűvel.
Ha az Előnézet panelen egyszerre több képen szeretne több nagyítólencsét használni, kattintson az egyes képekre.
Ha az Előnézet panelen több Nagyítólencse eszközt szeretne szinkronizálni, a Ctrl (Windows) vagy Command (Mac OS) billentyűt lenyomva
tartva kattintson a képekre, vagy húzza az egérmutatót rajtuk.

Szoftveres leképezés használata az előnézeteknél



 

Ha az Előnézet panelen, a Teljes képernyős előnézetben vagy az Ellenőrzési módban nem jelennek meg megfelelően a diavetítések vagy a
képek, akkor válassza ezt a beállítást. Az előnézeteknél a szoftveres leképezés használata megfelelő képmegjelenítést eredményez, de a
megjelenítés lelassulhat, és egyéb korlátozások is előfordulhatnak.

1. A Beállítások párbeszédpanel Speciális lapján jelölje be a szoftveres leképezés használata jelölőnégyzetet.
2. Indítsa újra az Adobe Bridge alkalmazást.

Megjegyzés: A szoftveres ábrázolás automatikusan bekapcsol azokon a számítógépeken, ahol a VRAM kevesebb 64 MB-nál, és azokon a
kétmonitoros számítógépeken, ahol a VRAM kevesebb 128 MB-nál.

  |  
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Dinamikus médiafájlok előnézetének megjelenítése az Adobe Bridge
programban
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Médiafájlok előzetes lejátszása az Előnézet panelen
Dinamikus médiafájlok teljes képernyős előnézete.
A lejátszás beállításai

Az Adobe Bridge a legtöbb videó, hang és 3D fájl előnézetére alkalmas. Előnézhető minden SWF, FLV és F4V fájl, valamint a számítógépen
telepített QuickTime verzió által támogatott legtöbb fájlformátum. A Lejátszás beállítása segítségével szabályozható a médiafájlok lejátszása.

Médiafájlok előzetes lejátszása az Előnézet panelen
1. A Tartalom panelen jelölje ki az előzetesen lejátszani kívánt fájlt.
2. Az Előnézet panelen kattintson a Lejátszás gombra  a videó indításához, a Szünet gombra  a lejátszás szüneteltetéséhez, a Folyamatos

ismétlés gombra   a folyamatos ismétlés be- és kikapcsolásához, illetve a Hangerő gombra  a hangerő beállításához.
Az Adobe Bridge felülete világosabbá vagy sötétebbé tehető a dinamikus médiafájlok jobb előnézeti megjelenítése érdekében. Lásd: A
fényerő- és színbeállítások módosítása.

Dinamikus médiafájlok teljes képernyős előnézete.
1. A Tartalom panelen jelölje ki az előzetesen lejátszani kívánt fájlt.
2. Válassza a Nézet > Teljes képernyős előnézet parancsot.
3. A lejátszás szüneteltetéséhez kattintson a Szünet gombra , a lejátszás folytatásához kattintson a Lejátszás gombra  ki-be kapcsolható a

folyamatos ismétlés a Folyamatos ismétlés gombbal  és módosítható a hangerő a Hangerő gombbal .
4. Az Esc gomb visszatér az Adobe Bridge alkalmazásba.

A lejátszás beállításai
1. Az Adobe Bridge programban válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge CS5.1 > Beállítások (Mac OS)

parancsot.
2. Kattintson a Lejátszás kategóriára.
3. Módosítsa az alábbiak beállítások bármelyikét, majd kattintson az OK gombra.

Halom lejátszási képsebessége A legalább 10 képet tartalmazó halmok esetében megjeleníthető (átpörgethető) a képek előnézete. Ez a
beállítás lehetővé teszi, hogy megadja a képhalmok előnézeti megjelenítésének képsebességét. (Lásd: Fájlok halmozása az Adobe Bridge
alkalmazásban.)

Hangfájlok automatikus lejátszása előnézetkor Amikor egy hangfájlra kattint, a program automatikusan elkezdi lejátszani azt az Előnézet
panelen. A hangfájlok manuális lejátszásához kapcsolja ki ezt a beállítást.

Hangfájlok ismétlődő lejátszása előnézetkor A hangfájl folyamatos ismétlése. Ha csak egyszer kívánja lejátszani a hangfájlt, tiltsa le ezt a
beállítást.

Videofájlok automatikus lejátszása előnézetkor A Tartalom panelen kijelölt videót az Előnézet panel automatikusan lejátszhatja.

Videofájlok ismétlődő lejátszása előnézetkor A videofájl folyamatos ismétlése. Ha csak egyszer kívánja lejátszani a videofájlt, tiltsa le ezt
a beállítást.
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Fájlok halmozása az Adobe Bridge alkalmazásban
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Fájlhalom létrehozása
Halmok kezelése
Képek előnézetének megjelenítése halmokban

A halmozás lehetővé teszi, hogy több fájlt helyezzen egyetlen bélyegkép „alá”. Bármilyen típusú fájlokból létrehozhat halmot. A halmok használata
például képsorozatok csoportosításakor lehet hasznos, hiszen ezek rendszerint számos képfájlból állnak.

Megjegyzés: Az Adobe Bridge alkalmazásban használható halmok eltérnek a Photoshop képhalmaitól, amelyek rétegekké alakítják a
képcsoportokat és egy intelligens objektumban tárolják azokat.
A halmokra mindazok a parancsok alkalmazhatók, amelyek egyetlen fájlra használatosak. Például címkével is elláthatja a halmokat ugyanúgy,
ahogy az egyes fájlokat. A kibontott halmokra alkalmazott parancsok a halom összes fájlján végrehajtódnak. Az összecsukott halmokon
végrehajtott parancsok vagy csak a halom legfelső fájlján (ha csak ezt jelölte ki), vagy az összes fájlon érvényesülnek (ha a halom szegélyére való
kattintással annak összes fájlját kijelölte).

Az adott halmon belüli rendezési sorrendet a halmot tartalmazó mappában érvényes rendezési sorrend határozza meg.

Egy halom az Adobe Bridge Tartalom paneljén (összecsukva)

Egy kibontott halom

Fájlhalom létrehozása
 Jelölje ki a halomba befoglalni kívánt fájlokat, majd válassza a Halmok > Halmozás beágyazással parancsot. A halom bélyegképe az elsőként

kijelölt fájl lesz. A halmon látható szám jelzi, hogy hány fájlt tartalmaz.

Halmok kezelése
A halom bélyegképének megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyű nyomva tartása mellett (Mac OS)
az új bélyegképnek szánt fájlra, és válassza a Halmok > Küldés a halom tetejére parancsot.
Összecsukott halom kibontásához kattintson a halom számára vagy válassza a Halmok > Halom megnyitása parancsot. Az összes halom
kibontásához válassza a Halmok > Az összes halom kibontása elemet.
Kibontott halom összecsukásához kattintson a halom számára vagy válassza a Halmok > Halom bezárása parancsot. Az összes halom
összecsukásához válassza a Halmok > Az összes halom összecsukása elemet.
Ha egy halmot további fájlokkal szeretne bővíteni, húzza a fájlokat a halomra.
Megjegyzés: Két halmot összeadhat egyetlen halommá, ám egyik halmot nem helyezheti egészben egy másik halomba. Egy halomhoz
adott másik halom fájljai egyetlen fájlcsoportot alkotnak az első halom fájljaival.
Egy halom valamelyik fájljának eltávolításához bontsa ki a halmot, és húzza ki belőle a fájlt. Ha egy halomból az összes fájlt el szeretné
távolítani, jelölje ki az összecsukott halmot, majd válassza a Halmok > Kivétel a halomból parancsot.
Egy halom összes fájljának kijelöléséhez kattintson a halom szegélyére. Ezt a műveletet az Alt billentyű (Windows) vagy a Control billentyű
(Mac OS) lenyomása melletti bélyegképre kattintással is elvégezheti.



 

A lap tetejéreKépek előnézetének megjelenítése halmokban
A legalább 10 képet tartalmazó halmok esetében megjeleníthető a képek előnézete (átpörgetés) a megadott képsebesség mellett, illetve a
pauszpapír-funkció, amellyel az előző és a következő képkocka félig áttetsző átfedésként jeleníthető meg az aktuális képkockán.

Ha egy halom előnézetét szeretné látni, tartsa az egérmutatót a halom felett a Tartalom panelen, míg meg nem jelenik a csúszka, majd
kattintson a Lejátszás gombra, vagy húzza el a csúszkát. Ha nem látható a Lejátszás gomb vagy a csúszka, növelje a bélyegképméretet az
Adobe Bridge ablakának alsó részén lévő bélyegképcsúszkával.
A lejátszási képsebességet úgy állíthatja be, hogy jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a halomra kattint,
és a Halmok > Képsebesség menüből kiválasztja a megfelelő képsebességet.
A halmok alapértelmezett lejátszási képsebessége beállítható a Lejátszás kategória Halom lejátszási képsebessége menüjében.
Ha a pauszpapír-funkciót be szeretné kapcsolni, kattintson a halomra a jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva tartva
(Mac OS), majd válassza a Halmozás > Pauszpapír engedélyezése parancsot.
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Az Adobe Bridge elindítása
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Az Adobe Bridge elindítása az Adobe Creative Suite 5 valamelyik összetevőjéből
Visszatérés az Adobe Creative Suite 5 legutóbb megnyitott összetevőjéhez az Adobe Bridge programból
Átváltás az Adobe Bridge és a Mini Bridge között
Az Adobe Bridge közvetlen indítása
Az Adobe Bridge automatikus indítása
Az Adobe Bridge elrejtése és megjelenítése

Az Adobe Bridge elindítható közvetlenül, vagy az Adobe Creative Suite 5 vagy CS5.5 bármelyik összetevőjéből: az After Effects, a Captivate®, az
Encore®, a Flash® Professional, az InCopy, az InDesign, az Illustrator®, a Photoshop vagy a Premiere® Pro alkalmazásból.

Az Adobe Bridge elindítása az Adobe Creative Suite 5 valamelyik összetevőjéből
 Tegye a következők egyikét:

Válassza a Fáj > Tallózás vagy a Fájl >Tallózás a Bridge alkalmazásban parancsot (amelyik megtalálható a menüben).

Megjegyzés: Ha az After Effects vagy a Premiere Pro használata esetén az Adobe Bridge elindításához az adott program Fájl > Tallózás a
Bridge programban parancsát használja, majd valamelyik fájlra duplán kattint, a fájl nem a hozzá társított alkalmazásban nyílik meg, hanem
az éppen használt Creative Suite 5 összetevőben. Azaz ha például az Adobe Premiere Pro Fájl menüjének Tallózás a Bridge alkalmazásban
parancsát választja, majd duplán kattint egy Photoshop fájlra, azzal a fájlt a Premiere Pro projektpaneljében nyitja meg, nem pedig a
Photoshop programban.

Kattintson az alkalmazássáv Adobe Bridge  gombjára.

Visszatérés az Adobe Creative Suite 5 legutóbb megnyitott összetevőjéhez az Adobe Bridge
programból

 Válassza a Fájl > Visszatérés: [összetevő] menüelemet, vagy kattintson az alkalmazássáv Visszatérés: [összetevő] gombjára .

Átváltás az Adobe Bridge és a Mini Bridge között

 (Photoshop, InDesign, InCopy) Kattintson a Bridge megnyitása gombra  a Mini Bridge panel tetején.

Az Adobe Bridge közvetlen indítása
(Windows rendszerben) Válassza a Start > Programok menüből az Adobe Bridge CS5.1 parancsot.

(Mac OS) Kattintson duplán az Adobe Bridge CS5.1 ikonra  az Applications/Adobe Bridge CS5.1 mappában.

Az Adobe Bridge automatikus indítása
Beállíthatja, hogy az Adobe Bridge minden bejelentkezéskor automatikusan elinduljon a háttérben. Amikor az Adobe Bridge a háttérben fut, akkor
a használat megkezdéséig csak kevés erőforrást igényel.

 Ha be szeretné állítani, hogy az Adobe Bridge bejelentkezéskor automatikusan elinduljon a háttérben, tegye a következők egyikét:

Az Adobe Bridge első indításakor válaszoljon Igennel arra a kérdésre, hogy az Adobe Bridge bejelentkezéskor automatikusan elinduljon-e.

Az Adobe Bridge beállítások párbeszédpanel Speciális panelén válassza a Bridge indítása bejelentkezéskor lehetőséget.

(Windows) Miután megnyitotta az Adobe Bridge alkalmazást, kattintson jobb gombbal az Adobe Bridge tálcaikonjára, majd válassza a Bridge
indítása bejelentkezéskor lehetőséget.

Az Adobe Bridge elrejtése és megjelenítése
(Windows) A működési módok közötti váltáshoz végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:

Az alkalmazás megnyitásához kattintson jobb gombbal az Adobe Bridge ikonjára a tálcán, majd válassza A Bridge megjelenítése
lehetőséget.



 

Az Adobe Bridge háttérben történő futtatásához válassza a Fájl > Elrejtés parancsot.

Az Adobe Bridge háttérben történő futtatásához kattintson jobb gombbal az Adobe Bridge ikonjára a tálcán, majd válassza a Bridge
elrejtése lehetőséget.

(Mac OS) A működési módok közötti váltáshoz végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:

Kattintson a Dokk Adobe Bridge CS5.1 ikonjára, és válassza a Megjelenítés vagy az Elrejtés parancsot.

Az Adobe Bridge háttérben történő futtatásához az Adobe Bridge szoftverben válassza az Adobe Bridge CS5.1 > Az Adobe Bridge CS5.1
elrejtése parancsot.

  |  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Gyűjtemények használata az Adobe Bridge alkalmazásban
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Gyűjtemény létrehozása
Intelligens gyűjtemény létrehozása
Intelligens gyűjtemény szerkesztése
Gyűjtemény átnevezése
Gyűjtemény törlése
Fájlok hozzáadása gyűjteményhez
Fájlok eltávolítása gyűjteményből
Fájlok másolása gyűjtemények között
Hiányzó fájlok keresése

A gyűjtemények segítségével csoportosíthatja fényképeit a gyors megjelenítéshez, attól függetlenül, hogy azonos mappában vagy merevlemezes
meghajtón találhatók-e. Intelligens gyűjtemények keresési eredményekből hozhatók létre. A Gyűjtemények panel segítségével gyűjteményeket
hozhat létre, kereshet és nyithat meg, valamint intelligens gyűjteményeket hozhat létre és szerkeszthet.

Gyűjtemény létrehozása
 Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

Új, üres gyűjtemény létrehozásához kattintson a Gyűjtemények panel alsó részén látható Új gyűjtemény gombra .

Válassza ki a kívánt fájlt vagy fájlokat a Tartalom panelen, majd kattintson a Gyűjtemények panelen található Új gyűjtemény gombra. Amikor
az alkalmazás rákérdez, hogy a kiválasztott fájlok szerepeljenek-e a gyűjteményben, kattintson az Igen gombra.

Alapértelmezés szerint ha kijelöli a gyűjtemény találatainak egyikét, a program úgy tünteti fel a fájlt, mintha az a gyűjteménymappában lenne.
Ha meg szeretné nyitni azt a mappát, amelyben a fájl ténylegesen található, válassza ki a fájlt, válassza a Fájl > Megjelenítés a Bridge
programban parancsot.

Intelligens gyűjtemény létrehozása
 Kattintson az Új intelligens gyűjtemény gombra  a Gyűjtemények panel alján.

Ha szeretne felvenni egy intelligens gyűjteményt a Kedvencek panelre vagy eltávolítani egyet onnan, kattintson a gyűjteményre jobb gombbal
(Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a Gyűjtemények panelon, majd válassza a Hozzáadás a Kedvencekhez vagy az
Eltávolítás a Kedvencek mappából lehetőséget.

Intelligens gyűjtemény szerkesztése
1. Válassza ki a kívánt intelligens gyűjteményt a Gyűjtemények panelen.

2. Kattintson az Intelligens gyűjtemény szerkesztése gombra .
3. Határozza meg az intelligens gyűjtemény új feltételeit, majd kattintson a Mentés gombra.

Fontos: Az intelligens gyűjteményekből a feltételek szerkesztésével távolíthat el fényképeket. Ha intelligens gyűjtemény megtekintése
közben töröl egy fényképet, a fénykép a Lomtár (Windows) vagy a Kuka mappába (Mac OS).

Gyűjtemény átnevezése
 Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

Kattintson duplán a gyűjtemény nevére és írja be az új nevet.

Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a gyűjtemény nevére, és válassza az Átnevezés
lehetőséget. Ezután írja be a gyűjtemény új nevét.

Gyűjtemény törlése
Törléskor a gyűjtemények csak az Adobe Bridge gyűjteménylistájából tűnnek el. A merevlemezről nem törlődnek fájlok.

 Gyűjtemény törléséhez végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:

A Gyűjtemények panelen válassza ki a kívánt gyűjtemény nevét, majd kattintson a lomtár ikonra.
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Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a gyűjtemény nevére, és válassza a Törlés lehetőséget.

Fájlok hozzáadása gyűjteményhez
 Ha fájlokat szeretne hozzáadni egy gyűjteményhez, végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:

Húzza a fájlokat a Tartalom panelről, az Intézőből (Windows) vagy a Finder programból (Mac OS) az Előnézet panelre.

Másolja és illessze be a fájlokat a Tartalom panelről a Gyűjtemények panelon található kívánt gyűjtemény nevére.

Fájlok eltávolítása gyűjteményből
 Ha fájlokat szeretne eltávolítani egy gyűjteményből, válassza ki a kívánt gyűjteményt a Gyűjtemények panelen, majd hajtsa végre a következő

műveletek egyikét:

Válassza ki a fájlt a Tartalom panelen és kattintson az Eltávolítás a gyűjteményből gombra, illetve kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a
Control lenyomása mellett (Mac OS), majd válassza az Eltávolítás a gyűjteményből lehetőséget.

Válassza ki a fájlt a Tartalom panelen, majd nyomja meg a Delete billentyűt. A fájl elvetéséhez kattintson az Elvetés gombra, a fájl Lomtár
(Windows) vagy Kuka mappába (Mac OS) való áthelyezéséhez kattintson a Törlés gombra, a fájl megőrzéséhez kattintson Mégse gombra.

Fájlok másolása gyűjtemények között
1. Válassza ki a kívánt gyűjteményt a Gyűjtemények panelen.
2. Húzza a kívánt fájlt a Tartalom panelről abba a gyűjteménybe a Gyűjtemények panelen, amelyikbe másolni szeretné a fájlt.

Hiányzó fájlok keresése
Az Adobe Bridge nyomon követi a fájlok helyét a gyűjteményekben. Ha egy fájlt áthelyez az Adobe Bridge programban, akkor a fájl a
gyűjteményben marad. Ha a gyűjtemény az Intézőben (Windows) vagy a Finderben (Mac OS) áthelyezett vagy átnevezett fájlokat tartalmaz, vagy
ha a fájlok olyan kivehető merevlemezen vannak, amely a gyűjtemény megtekintésekor nincs csatlakoztatva, akkor az Adobe Bridge program
figyelmeztetést jelenít meg a Tartalom panel tetején, amely a hiányzó fájlokra hívja fel a figyelmet.

1. Kattintson a Javítás parancsra a hiányzó fájlok megkereséséhez.
2. A Hiányzó fájlok megkeresése párbeszédpanelen válassza ki a hiányzó fájlokat, és tegye az alábbi lehetőségek egyikét:

A Tallózás gombra kattintva navigáljon a fájlok új helyéhez.

A Kihagyás gombra kattintva figyelmen kívül hagyhatja a hiányzó fájlokat.

Az Eltávolítás gombra kattintva eltávolíthatja a hiányzó fájlokat a gyűjteményből.
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Új kulcsszavak és alkulcsszavak létrehozása
Kulcsszavak hozzáadása fájlokhoz
Kulcsszavak eltávolítása fájlokból
Kulcsszavak kezelése
Kulcsszavak keresése
Kulcsszavak importálása vagy exportálása

A Kulcsszavak panelen Adobe Bridge-kulcsszavak hozhatók létre, illetve alkalmazhatók fájlokra. A kulcsszavak hierarchikus szülőkulcsszavakat és
gyermekkulcsszavakat (más néven alkulcsszavakat). A kulcsszavak a fájlok tartalom szerinti azonosítását segítik elő. A Szűrés panel segítségével
például megtekintheti az összes olyan fájlt egy mappában, amely azonos kulcsszavakat tartalmaz, és a Keresés paranccsal megkeresheti a
megadott kulcsszót tartalmazó fájlokat.

Új kulcsszavak és alkulcsszavak létrehozása
1. Jelöljön ki egy kulcsszót a Kulcsszavak panelen.

Ha például a Nevek kulcsszót választotta, új kulcsszó hozzáadásakor a program a Nevek kulcsszóval azonos szinten hoz létre egy kulcsszót
(például Sport), új alkulcsszó hozzáadásakor pedig a Nevek alatti szinten hozhat létre új kulcsszót (például Júlia).

2. Kattintson az Új kulcsszó gombra  vagy az Új alkulcsszó gombra , vagy válassza az Új kulcsszó vagy Új alkulcsszó parancsokat a panel
menüjéből.

3. Írja be a kulcsszó nevét, és nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.

Ha egy kulcsszót csak strukturális célra kíván használni, tegye szögletes zárójelek közé, például [Nevek]. Szögletes zárójelek közé tett
kulcsszavak nem adhatók hozzá fájlokhoz.

Kulcsszavakat a Kulcsszó panel alján lévő Keresés mezőben is hozzáadhat. Az alkulcsszavak jelöléséhez vesszőt, a kulcsszavak
elkülönítéséhez pontosvesszőt használjon. Ha például hozzá szeretné adni a Badacsony nevet a Helyek kategóriához, válassza a „Helyek”
kulcsszót, írja be a „Badacsony” nevet, és kattintson az Új alkulcsszó gombra.

Kulcsszavak hozzáadása fájlokhoz
1. Jelölje ki azt a fájlt vagy azokat a fájlokat, amelyekhez kulcsszavakat kíván hozzáadni.
2. A Kulcsszavak panelen jelölje be a kulcsszó vagy alkulcsszó neve melletti jelölőnégyzetet. Az összes szülőkulcsszó megadásához a Shift

billentyűt lenyomva tartva kattintson a jelölőnégyzetre.

A kulcsszó melletti jelölőnégyzetben pipa látható, ha a kulcsszó hozzá van adva egy kijelölt fájlhoz. Ha több fájlt jelöl ki, de a kulcsszót csak
néhányhoz adta hozzá, kötőjel (-) látható a kulcsszóhoz tartozó jelölőnégyzetben.

Megjegyzés: Ha a Shift billentyűt lenyomva tartva kattint egy alkulcsszóra, a program a szülőkulcsszavakat is hozzáadja a fájlhoz. Ha azt
szeretné, hogy az alkulcsszóra történő kattintáskor a program automatikusan adja hozzá a szülőkulcsszavakat is (és a Shift billentyűt lenyomva
tartva csak az alkulcsszót adja hozzá), válassza a Szülőkulcsszavak automatikus alkalmazása beállítást a Kulcsszavak panelen.

Kulcsszavak eltávolítása fájlokból
A pipa eltávolításához jelölje ki a fájlt, majd kattintson a kulcsszó vagy kulcsszókészlet neve melletti jelölőnégyzetre. A Shift billentyűt
lenyomva tartva az összes szülőkulcsszóhoz tartozó jelölőnégyzetből törölheti a jelet.
A jel kényszerített eltávolításához tartsa lenyomva az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt, miközben a kulcsszó melletti
jelölőnégyzetre kattint. Ez a módszer különösen hasznos lehet, ha több fájlt jelöl ki, de a kulcsszót csak néhányhoz adta hozzá, és emiatt
kötőjel (-) látható a kulcsszóhoz tartozó jelölőnégyzetben. Ha kulcsszóhoz és annak szülőihez tartozó jelölőnégyzetekből kényszerítve
szeretné eltávolítani a jelet, nyomja meg az Alt+Shift (Windows) vagy az Option+Shift (Mac OS) billentyűkombinációt, miközben a kulcsszó
melletti jelölőnégyzetre kattint.
Jelölje ki a fájlt, majd válassza a Kulcsszó panel menüjének Kulcsszavak eltávolítása parancsát. Az összes kulcsszó fájlból történő
eltávolításához kattintson az Igen gombra.

Ha zárolni szeretne egy fájlt, hogy ne lehessen véletlenül törölni, kattintson rá jobb gombbal (Windows) vagy a Control lenyomása mellett
(Mac OS) a Tartalom panelen, majd válassza az Elem zárolása parancsot. Zárolt elem esetén nem adhatók hozzá kulcsszavak, nem
szerkeszthetők a metaadatok, valamint nem módosítható a címke és a besorolás.
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Kulcsszavak kezelése
 Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

Kulcsszó átnevezéséhez jelölje ki a kulcsszót vagy kulcsszókészletet, majd válassza a panel menüjének Átnevezés parancsát. Ezután írja át
a nevet a panelen, és nyomja le az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.

Megjegyzés: Kulcsszó átnevezésekor a név csak a kijelölt fájlok esetén módosul. Az eredeti kulcsszónév minden olyan fájlban változatlan
marad, amelyhez a kulcsszó korábban hozzá lett adva.

Ha egy kulcsszót egy másik kulcsszókészletbe szeretne áthelyezni, húzza át a kívánt szülőkulcsszóba, majd engedje fel az egérgombot.

Alkulcsszó kulcsszóvá változtatásához húzza át az alkulcsszót a kulcsszavak listája alá, a Kulcsszavak panel legaljára.

Kulcsszó törléséhez jelölje ki azt a nevére kattintva, majd kattintson a Kulcsszó törlése gombra  a panel alján, vagy válassza a panel
menüjének Törlés parancsát.

Megjegyzés: Az ideiglenes kulcsszavak, mint például a más felhasználóktól kapott kulcsszavak dőlt betűvel jelennek meg a Kulcsszavak
panelen. Az ideiglenes kulcsszavak állandóvá tehetők az Adobe Bridge programban. Ehhez kattintson a jobb oldali gombbal (Windows) vagy
a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) a kulcsszóra, majd válassza az Állandósít parancsot a helyi menüben.

A kulcsszó-kategóriák kibontásához vagy összecsukásához kattintson a kategória melletti nyílra, vagy válassza a panel menüjének Az
összes kibontása vagy Az összes összecsukása parancsát.

A fájlok kulcsszóval történő kereséséhez válassza a Kulcsszó panel menüjének Keresés parancsát. (Lásd: Fájlok és mappák keresése az
Adobe Bridge használatával.)

Kulcsszavak keresése
 A Kulcsszavak panel alján lévő mezőbe írja be a keresett kulcsszó nevét.

Alapértelmezés szerint a program kiemeli az összes olyan kulcsszót, amely tartalmazza a beírt karaktereket. A kiemelés színe az első előfordulás
esetében zöld, minden további előfordulás esetében sárga. A kiemelt kulcsszavak közötti váltáshoz kattintson A következő kulcsszó keresése vagy
Az előző kulcsszó keresése elemre.

Ha csak azokat a kulcsszavakat szeretné megjelölni, amelyek a beírt karakterekkel kezdődnek, akkor kattintson a keresés mező nagyító
ikonjára, és keresési módszerként válassza a Kezdete lehetőséget. Ha például a Tartalmazza értéket választja, és a „pest” kulcsszót írja be, a
program mind a „Budapest”, mind a „Pestimre” szót kiemeli, míg a Kezdődik érték megadásakor csak a „Pestimre” szót emeli ki.

Kulcsszavak importálása vagy exportálása
Importálhat más alkalmazásokból, például az Adobe Photoshop Lightroom programból. Emellett az Adobe Bridge-kulcsszavakat szövegfájlként is
exportálhatja. A fájlok karakterkódolása UTF-8 vagy ASCII, amely az UTF-8 részét képezi.

Ha a meglévő kulcsszavak eltávolítása nélkül szeretne kulcsszófájlt importálni az Adobe Bridge alkalmazásba, válassza a Kulcsszavak panel
menüjének Importálás parancsát, majd kattintson duplán az importálni kívánt fájlra.
Ha a meglévő kulcsszavakat eltávolítva szeretne kulcsszófájlt importálni az Adobe Bridge alkalmazásba, válassza a Kulcsszavak panel
menüjének Törlés és importálás parancsát, majd kattintson duplán az importálni kívánt fájlra.
Kulcsszófájl exportálásához válassza a Kulcsszavak panel menüjének Exportálás parancsát, adja meg a fájl nevét, majd kattintson a Mentés
elemre.

  |  
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Navigálás fájlok és mappák között
Almappák tartalmának megjelenítése
Fájlok megnyitása az Adobe Bridge alkalmazásban
Fájltársítások megváltoztatása
Fájlok elhelyezése másik alkalmazásban
Fájlok és mappák keresése az Adobe Bridge használatával
Gyorskeresés
Fájlok címkézése és minősítése
Fájlok rendezése
Fájlok szűrése
Fájlok és mappák másolása, áthelyezése és törlése
Képek elforgatása
A Camera Raw használata
Az Adobe Device Central használata az Adobe Bridge alkalmazással

Navigálás fájlok és mappák között
Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

Jelöljön ki egy mappát a Mappák panelen. A le és fel nyíl gombokkal navigálhat a Mappák panelen a könyvtárak között. Mappa
megnyitásához nyomja meg a Jobbra billentyűt. Mappa bezárásához nyomja meg a balra nyilat.

Jelöljön ki egy elemet a Kedvencek panelen.

Kattintson az Ugrás a szülőmappára vagy a Kedvencekre gombra  vagy a Legutóbbi megjelenítése gombra  az alkalmazássávon,
majd válasszon egy elemet.

Ha egy fájlt az operációs rendszer fájlkezelőjében is szeretne megjeleníteni, jelölje ki a fájlt, majd válassza a Fájl > Megjelenítés az
Intézőben (Windows) vagy a Fájl > Megjelenítés a Finderben (Mac OS) parancsot.

Az alkalmazássáv Vissza gombjával  és Előre gombjával  navigálhat a legutóbb meglátogatott mappák között.

Kattintson duplán a megnyitni kívánt mappára a Tartalom panelen.

Ha a mappát új ablakban szeretné megnyitni, akkor a Tartalom panelen a Ctrl billentyű (Windows) vagy a Command billentyű
(Mac OS) lenyomva tartása közben kattintson rá duplán.

Ha a Windows Intéző (Windows) vagy Kereső (Mac OS) egyik mappáját áthúzza az elérési út sávjába, akkor ezzel arra a helyre tud
ugrani az Adobe Bridge alkalmazásban.

Mappák megnyitásához húzza azokat a Windows Intézőből (Windows) vagy a Finder programból (Mac OS) az Előnézet panelre. Mac OS
rendszerben a Finderből az Adobe Bridge ikonra húzva is megnyithatja a mappákat.

Navigálás az elérési út sáv használatával:

Az elérési út sáv elemére kattintva odaugorhat.

Ha az elérési út sávjában lévő elemre a jobb oldali egérgombbal kattint (Windows), illetve a Control billentyű lenyomva tartása közben
kattint (Mac OS), bekapcsolja a mappák bejárását. A mappák bejárásával megjelenítheti a kijelölt elem almappáit. Az előző elem
almappáinak áttekintéséhez kattintson a jobbra mutató nyílra  az elérési út sávjában.

Ha a Tartalom panel egyik mappáját áthúzza az elérési út sávjába, akkor ezzel arra a helyre tud ugrani.

Az elérési út sávjában lévő utolsó elemre kattintva szerkesztheti az elérési utat. Az Esc gomb megnyomásával visszatérhet ikon módba.

Megjegyzés: Az Ablak >Elérési út sávja lehetőséggel jelenítheti meg vagy rejtheti el az elérési út sávját.

Almappák tartalmának megjelenítése
Beállíthatja, hogy az Adobe Bridge a mappákat és az almappákat egy folyamatos, „sík” nézetben jelenítse meg. A sík nézet a mappa teljes
tartalmát megjeleníti, beleértve annak almappáit is, így nincs szükség az almappák tallózására.

 A mappák tartalmának normál megjelenítéséhez válassza a Nézet > Almappák elemeinek megjelenítése parancsot.
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Fájlok megnyitása az Adobe Bridge alkalmazásban
Az Adobe Bridge programból közvetlenül megnyithatja a fájlokat, akár azokat is, amelyek nem Adobe-szoftverrel készültek. Amikor az Adobe
Bridge programmal nyit meg egy fájlt, akkor a fájl vagy a létrehozásához használt programban, vagy a megnyitáskor megadott programban nyílik
meg. Ezenkívül az Adobe Bridge segítségével egy Adobe-alkalmazásban megnyitott dokumentumban is elhelyezhet fájlokat.

 Jelöljön ki egy fájlt, majd végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:

Kattintson a Fájl > Megnyitás parancsra.

Nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.

Nyomja meg a Ctrl+Le (Windows) vagy a Command+Le (Mac OS) billentyűt.

Kattintson duplán a fájlra a Tartalom panelen.

Válassza a Fájl > Megnyitás másik programmal menüpontot, majd kattintson a megnyitáshoz használni kívánt alkalmazás nevére.

Húzza a fájlt egy alkalmazás ikonjára.

Válassza a Fájl > Megnyitás a Camera Raw alkalmazásban parancsot, ha a fájl Adobe Camera Raw-beállításait szeretné módosítani.

Digitális fényképezőgéppel készült képek Adobe Bridge programban történő megnyitásához használja az Adobe Photo Downloader
alkalmazást. Lásd: Fényképek beolvasása digitális fényképezőgépről vagy kártyaolvasóról az Adobe Bridge alkalmazásba.

Fájltársítások megváltoztatása
Az adott fájltípusok adott alkalmazáshoz való társítása csak az Adobe Bridge programon keresztül megnyitott fájlokra vonatkozik, és elsőbbséget
élvez az operációs rendszer beállításaival szemben.

1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge CS5.1 > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a
Fájltársítások elemre.

2. Kattintson az alkalmazás nevére (vagy a Nincs elemre), majd a Tallózás gombra kattintva keresse meg a használni kívánt alkalmazást.
3. Az eredeti fájltársítások visszaállításához kattintson az Alapértelmezett társítások visszaállítása lehetőségre.
4. A társítással nem rendelkező fájltípusok elrejtéséhez jelölje be a Definiálatlan fájltársítások elrejtése beállítást.

Fájlok elhelyezése másik alkalmazásban
Jelölje ki a fájlt az Adobe Bridge alkalmazásban, majd válassza a Fájl > Elhelyezés menüpontot, és kattintson az alkalmazás nevére. A
paranccsal például elhelyezhet egy JPEG-képet az Adobe Illustrator program egy dokumentumában.
Húzza a fájlt az Adobe Bridge programból a kívánt alkalmazásba. Egyes fájltípusoknál szükség lehet arra, hogy először megnyissa a
dokumentumot, amelyben a fájlt el szeretné helyezni.

Fájlok és mappák keresése az Adobe Bridge használatával
Az Adobe Bridge programban a fájlok és mappák keresésekor többféleképpen kombinálhatja a keresési feltételeket. A keresési feltételeket
intelligens gyűjteményként is lehet menteni, amely folyamatosan frissül a feltételeknek megfelelő fájlokkal.

1. Válassza a Szerkesztés > Keresés parancsot.
2. Válassza ki azt a mappát, amiben keresni szeretne.
3. A keresési feltételek megadásához válasszon beállításokat és korlátozásokat a Kritériumok menükből. Írja be a keresett szöveget a jobb

oldali szövegmezőbe.
4. Újabb feltétel hozzáadásához kattintson a pluszjelre (+). Ha törölni szeretné valamelyik feltételt, kattintson a mínuszjelre (-).
5. Az Egyeztetés menü valamelyik elemét kiválasztva adja meg, hogy a feltételek közül bármelyiknek vagy mindegyiknek kell-e teljesülnie.
6. (kihagyható) Jelölje be Az összes alkönyvtárral együtt jelölőnégyzetet, ha a keresést a forrásmappa összes almappájára ki szeretné

terjeszteni.
7. (kihagyható) Ha azt szeretné, hogy az Adobe Bridge a gyorsítótárban tárolt fájlok mellett az azon kívüli fájlok között is keressen, válassza a

Nem indexelt fájlokkal együtt parancsot. A gyorsítótáron kívüli fájlok keresése lassabb (az Adobe Bridge szoftverben korábban nem
megnyitott mappák esetében), mint ha csak a gyorsítótárban található fájlok között keresne.

8. Kattintson a Keresés gombra.

9. (Kihagyható lépés) A keresési feltételek mentéséhez kattintson a Gyűjtemények panelen található Új intelligens gyűjtemény gombra 
azután, hogy az Adobe Bridge megjelenítette a keresési eredményeket. Az Intelligens gyűjtemény párbeszédpanel automatikusan átveszi a
keresési feltételeket. Szükség esetén módosítsa a feltételeket, majd kattintson a Mentés gombra. Írja be az intelligens gyűjtemény nevét a
Gyűjtemények panelen, majd nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt. Lásd: Intelligens gyűjtemény létrehozása.
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Gyorskeresés
Az Adobe Bridge alkalmazásból az Adobe Bridge alkalmazás sávján található Gyorskeresés mező használatával kereshet fájlokat és mappákat. A
Gyorskeresés lehetővé teszi az Adobe Bridge, a Windows asztali kereső (Windows) vagy a Spotlight (Mac OS) keresőmotor használatát. Az
Adobe Bridge motorja a fájlnevek és a kulcsszavak között keres. Az operációs rendszerek fájlnévre, mappanévre és képkulcsszavakra képesek
keresni. Az Adobe Bridge keresőmotorja az aktuális mappában és annak összes almappájában keres, beleértve a Sajátgép (Windows) és a
Computer (Mac OS) mappát is. Az operációs rendszer keresőmotorja az aktuális mappában vagy a Sajátgép (Windows), illetve a Computer
(Mac OS) mappában keres.

1. A Gyorskeresés mezőben kattintson a nagyító ikonra , majd válassza ki a kívánt keresőmotort az Adobe Bridge, a Windows asztali kereső
(Windows) és a Spotlight (Mac OS) lehetőségek közül.

2. Írja be a keresési feltételt.
3. Nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.

Megjegyzés: A Vista operációs rendszer alapértelmezés szerint tartalmazza a Windows asztali keresőt. Windows XP felhasználók a Microsoft
weblapjáról tölthetik le és telepíthetik. Az Adobe Bridge észleli, ha a Windows asztali kereső telepítve van, és ennek megfelelően engedélyezi a
funkciókat. Alapértelmezés szerint a Windows asztali kereső csak a Documents and Settings mappában keres. További helyek kereséséhez
módosítsa a Windows asztali kereső beállításait.

Fájlok címkézése és minősítése
Nagy számú fájlt jelölhet meg gyorsan úgy, hogy különböző színeket vagy nulla (0) és öt csillag közé eső minősítést rendel hozzájuk. Ezután szín
vagy minősítés szerint rendezheti sorba a fájlokat.

Tegyük fel például, hogy éppen nagy számú importált képet tekint meg az Adobe Bridge programban. Ahogy egyenként megvizsgálja az új
képeket, címkét adhat azoknak, amelyeket meg szeretne tartani. E kezdeti átvizsgálást követően a Rendezés parancsot használhatja az adott
színnel megjelölt fájlok kiválogatására.

Nemcsak fájlokat, de mappákat is elláthat címkével vagy minősítéssel.

A címkékre vonatkozó beállításokban nevet is adhat a címkéknek. Az így elnevezett címkék alkalmazásakor a program a fájl metaadatai közé
veszi fel a címkenevet. Ha a beállításoknál módosítja a címkék nevét, akkor a régebbi címkével rendelkező fájlok fehér címkével jelennek meg a
Tartalom panelen.

Megjegyzés: A mappákban való böngészéskor alapbeállítás mellett az Adobe Bridge a címkézett és címkézetlen fájlokat egyaránt megjeleníti.
1. Fájlok címkézéséhez jelöljön ki egy vagy több fájlt, és válasszon egy címkét a Címke menüből. A címkék eltávolításához válassza a Címke

> Nincs címke parancsot.
2. Fájlok minősítéséhez válasszon ki egy vagy több fájlt, majd tegye a következők egyikét:

A Tartalom panelen kattintson a fájlnak adni kívánt csillagok számának megfelelő pontra. (Bélyegkép nézetben ki kell választani egy
bélyegképet a minősítőpontok megjelenítéséhez. A minősítőpontok ezen kívül csak egy bizonyos méretet meghaladó bélyegképeken
jelennek meg. Szükség esetén méretezze át a bélyegképeket a minősítőpontok megjelenítéséhez. Lista nézetben ellenőrizze, hogy a
Minősítés oszlop látható-e.)

Válasszon egy minősítést a Címke menüből.

Ha növelni vagy csökkenteni kívánja a minősítést egy csillaggal, válassza a Címke > Felminősítés vagy a Címke > Leminősítés
parancsot.

Az összes csillag törléséhez válassza a Címke > Minősítés nélkül parancsot.

Ha Elvetés minősítést szeretne adni egy fájlnak, válassza a Címke > Elvetés parancsot, vagy nyomja meg az Alt+Delete (Windows),
illetve az Option+Delete (Mac OS) billentyűt.

Megjegyzés: Ha nem szeretné, hogy az Adobe Bridge megjelenítse az elvetett fájlokat, válassza a Nézet > Elvetett fájlok
megjelenítése parancsot.

Fájlok rendezése
Az Adobe Bridge alapértelmezés szerint fájlnév szerint rendezi a Tartalom panelen megjelenő fájlokat. A fájlok eltérő rendezéséhez használja a
Rendezés parancsot vagy az alkalmazás sávján található Rendezés gombot.

A fájlok felsorolt feltételek alapján történő rendezéséhez válasszon egy lehetőséget a Nézet > Rendezés menüből, vagy kattintson az
alkalmazás sávján található Rendezés gombra. A Manuálisan lehetőséget választva abba a sorrendbe teheti a fájlokat, amelybe legutóbb
húzással helyezte őket. Ha a Tartalom panelen keresési eredmények, gyűjtemények vagy „sík” nézet szerepel, akkor a Rendezés gomb egy
Mappa alapján lehetőséget is tartalmaz, amelynek segítségével a fájlokat a tároló mappájuk alapján lehet rendezni.
Lista nézetben a kívánt oszlop szerinti rendezéshez kattintson az oszlopfejlécre.

Fájlok szűrése
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A Szűrés panelen kiválasztott feltételekkel szabályozhatja, hogy mely fájlok jelenjenek meg a Tartalom panelen. A Szűrés panel az aktuális
elemcsoportban egy adott értékkel rendelkező elemek teljes számát jeleníti meg, tekintet nélkül arra, hogy az elemek rejtettek-e. A Szűrés panelre
ránézve például azonnal megállapíthatja, hogy hány fájlnak van egy adott minősítése vagy kulcsszava.

A Szűrés panelen megjelenő feltételeket a program dinamikusan generálja a Tartalom panelen megjelenő fájlok, valamint az azokhoz rendelt
metaadatok vagy helyük függvényében. Ha például a Tartalom panel hangfájlokat tartalmaz, akkor a Szűrés panelen az alkotóra, albumra, műfajra,
hangnemre és a folyamatos lejátszásra vonatkozó feltételek jelennek meg. Ha a Tartalom panelen képek szerepelnek, a Szűrés panelen új szűrési
feltételek jelennek meg: méret, tájolás mező, valamint a kameraadatok, például az expozíciós idő és a rekeszérték. Ha a Tartalom panelen
keresési eredmények, több mappa fájljait tartalmazó gyűjtemények szerepelnek, vagy a Tartalom mappa „sík” nézetben jelenik meg, akkor a
Szűrés panelen megjelenik egy Szülőmappa, amellyel a fájlokat helyük alapján szűrheti.

A Nézet menü parancsaival megadhatja, hogy az Adobe Bridge megjelenítse vagy elrejtse a mappákat, az elvetett fájlokat vagy a rejtett
fájlokat (például a gyorsítótárfájlokat) a Tartalom panelen.

Fájlok szűréséhez jelöljön be egy vagy több feltételt a Szűrés panelen:

Egy adott kategórián belüli feltételek (például különböző fájltípusok) kiválasztásával azokat a fájlokat szűrheti ki, amelyek a feltételek
bármelyikének eleget tesznek. Ha például GIF és JPEG típusú fájlokat szeretne együtt megjeleníteni, jelölje be a Fájltípus csoportban a
GIF és a JPEG elemet.

Ha több kategóriában jelöl be egy-egy feltételt (például fájltípusokat és minősítéseket is), akkor a program csak azokat a fájlokat jeleníti
meg, amelyek az összes feltételt teljesítik. Ha például két csillagos minősítésű GIF és JPEG típusú fájlokat szeretne megjeleníteni, jelölje
be a GIF és a JPEG típust a Fájltípus csoportban, majd a két csillagos minősítést a Minősítések kategóriában.

Ha egy minősítési feltételre a Shift billentyű lenyomva tartása mellett kattint, akkor az azzal a minősítéssel vagy annál magasabbal
rendelkező elemeket választja ki. Például ha a két csillagra kattint a Shift billentyűt lenyomva, a kettő vagy több csillagos elemeket
jelenítheti meg.

Válasszon kategóriákat a Szűrő panel menüjéről.

Válassza a Szűrő panel menüjének Az összes kibontása vagy Az összes összecsukása parancsát az összes szűrőkategória
kibontásához vagy becsukásához.

Egy feltétel ellenkezőjének megadásához az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt lenyomva kattintson a feltételre. Ha
például korábban kiválasztotta a Fájltípus csoportban a GIF elemet, az Alt billentyű lenyomva tartásával erre az elemre kattintva ennek a
típusnak a kivételével az összes elemet bejelölheti.

Megjegyzés: Ha egy összezárt halom elemeit szeretné szűréssel kiválogatni, az Adobe Bridge csak akkor jeleníti meg a halmot, ha
annak legfelső (a bélyegkép alapjául szolgáló) eleme teljesíti a feltételeket. Kibontott halom szűrése esetén az Adobe Bridge a halom
összes olyan elemét megjeleníti, amely megfelel a legfelső fájl szűrési feltételeinek.

A szűrők törléséhez kattintson a Szűrő törlése gombra  a Szűrés panel alján.
Ha nem szeretné, hogy a használt szűrési feltételek törlődjenek, amikor átvált az Adobe Bridge egy másik részére, kattintson a Szűrés panel
alján lévő Szűrő megtartása tallózás közben gombra .

Fájlok és mappák másolása, áthelyezése és törlése
Fájlok vagy mappák másolásához hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

Jelölje ki a fájlokat vagy mappákat, majd válassza a Szerkesztés > Másolás parancsot.

Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a fájlokra vagy mappákra, válassza a Másolás
adott helyre parancsot, és válasszon egy célhelyet a listáról (másik hely megadásához válassza a Mappaválasztás parancsot).

A Ctrl billentyű (Windows) vagy az Option billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett húzza a fájlokat vagy mappákat egy másik
mappába.

Fájlokat az alábbi módokon helyezhet át másik mappába:

Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a fájlokra vagy mappákra, válassza az
Áthelyezés ide parancsot, és válasszon egy célhelyet a listáról (másik hely megadásához válassza a Mappaválasztás parancsot).

Húzza át a fájlokat egy másik mappába az Adobe Bridge ablakában vagy a Windows Intézőben (Windows), illetve a Finderben (Mac OS).

Megjegyzés: (Ha a húzott fájl az Adobe Bridge programnak helyet adó csatlakoztatott kötettől eltérő köteten van, akkor ez a művelet
másolja, nem pedig áthelyezi a fájlt. Ha át szeretné helyezni a fájlt egy másik csatlakoztatott kötetre, a Ctrl (Windows) vagy Command
(Mac OS) billentyűt lenyomva tartva húzza át a fájlt.

Fájlok vagy mappák törléséhez hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

Jelölje ki a fájlokat vagy mappákat, és kattintson az Elem törlése gombra .

Jelölje ki a fájlokat vagy mappákat, és nyomja meg a Ctrl+Delete (Windows) vagy a Command+Delete (Mac OS) billentyűt.

Jelölje ki a fájlokat vagy mappákat, nyomja meg a Delete billentyűt, majd kattintson a párbeszédpanel Törlés gombjára.
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Képek elforgatása
A JPEG, PSD, TIFF és raw fájlformátumú képek nézete az Adobe Bridge programban elforgatható. Az elforgatás a képadatokra nincs hatással, az
Adobe Bridge programban való elforgatás viszont a létrehozó alkalmazásban is a kép nézetének elfordulását eredményezheti.

1. Jelöljön ki egy vagy több képet a tartalomterületen.
2. Tegye a következők egyikét:

Válassza a Szerkesztés menü Forgatás 90°-kal jobbra, Forgatás 90°-kal balra vagy Forgatás 180°-kal parancsát.

Kattintson az alkalmazás sávján található Forgatás 90°-kal jobbra vagy Forgatás 90°-kal balra gombra.

A Camera Raw használata
A Raw fájlok a fényképezőgép képérzékelőjéből származó, tömörítetlen képadatokat tartalmaznak. Az Adobe Photoshop Camera Raw szoftver,
amely az Adobe Bridge programban akkor áll rendelkezésre, ha az Adobe Photoshop vagy az Adobe After Effects telepítve van, képes a Raw
fájlok feldolgozására. A JPEG (JPG) és a TIFF fájlok a Camera Raw bővítményből megnyitva is feldolgozhatók az Adobe Bridge programban.

Az Adobe Bridge segítségével a beállítások az egyik fájlból a másikba másolhatók a vágólapon keresztül, továbbá lehetőség nyílik a fájlok kötegelt
feldolgozására, illetve a beállítások fájlokon való alkalmazására a Camera Raw párbeszédpanel megjelenítése nélkül.

Ha JPEG- vagy TIFF-fájlokat szeretne megnyitni a Camera Raw bővítményben az Adobe Bridge programból, akkor adja meg ezeket a
beállításokat a Camera Raw beállításai között. Válassza a Szerkesztés > Camera Raw beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge CS5.1 >
Camera Raw beállítások (Mac OS) parancsot. A JPEG és TIFF képek kezelési szakaszában válassza a JPEG > Az összes támogatott JPEG
automatikus megnyitása elemet és/vagy válassza a TIFF > Az összes támogatott TIFF automatikus megnyitása elemet. Ezután a JPEG vagy
a TIFF fájlokra duplán kattintva a Camera Raw bővítményben nyithatja meg azokat. Ha a JPEG és a TIFF fájlokat a Photoshop programban
szeretné megnyitni, válassza a [JPEG-ek vagy TIFF-ek] automatikus megnyitása a beállításokkal elemet.
Ha a nyers fájlokat a Camera Raw bővítményben szeretné megnyitni az Adobe Bridge programból, akkor adja meg ezt a beállítást az
Adobe Bridge beállításai között. Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy az Adobe Bridge CS5.1 > Beállítások (Mac OS)
lehetőséget. Az Általános lap Viselkedés területén válassza a Dupla kattintással a Camera Raw beállításai szerkeszthetők a Bridge
programban beállítást. Ha nem választja ki ezt a beállítást, akkor a nyers fájlokat dupla kattintással a Photoshop nyitja meg.
Lásd még: Képek megnyitása.

Az Adobe Device Central használata az Adobe Bridge alkalmazással
Az Adobe Bridge programot használó professzionális alkotók és fejlesztők az Adobe Device Central segítségével megtekinthetik, hogyan jelennek
meg a különféle típusú fájlok – például a Photoshop, a Flash és az Illustrator alkalmazásban készült fájlok – a különböző mobil eszközökön. Ez a
lehetőség egyszerűbbé teszi a különböző fájltípusok tesztelésének munkafolyamatát. Az Adobe Bridge alkalmazásból emellett közvetlenül elérheti
az Adobe Device Central szoftvert anélkül, hogy meg kellene nyitnia a Creative Suite valamely összetevőjét, például a Photoshop vagy a Flash
Professional alkalmazást.

Így például azok a tervezők, akik több Creative Suite-összetevőt is használnak, egy Adobe Bridge-mappában rendszerezhetik az egyazon
projektben használt különféle fájlokat. A tervező az Adobe Bridge alkalmazásban az adott mappába lépve láthatja, hogyan jelennek meg a
Photoshop-képek, a Flash-fájlok és az Illustrator-fájlok a mobil eszközön.

A tartalom Adobe Bridge programból való előzetes megtekintése meglévő tartalmak újrafelhasználásakor is hasznos lehetőség. Előfordulhat
például, hogy már rendelkezik néhány, korábban, egy adott eszközcsoporthoz készített tapétafájlokkal, amelyeket most ki szeretne próbálni a
legújabb mobilkészülékeken is. Ehhez elég egyszerűen frissíteni az Adobe Device Central profillistáját, és közvetlenül az Adobe Bridge programból
tesztelheti a régi tapétafájlokat az új eszközökön.

Megjegyzés: A Photoshop Elements 8 for Mac® nem támogatja az Adobe Device Central használatát az Adobe Bridge programmal.
1. Az Adobe Device Central eszköznek az Adobe Bridge alkalmazásból való eléréséhez jelöljön ki egyetlen fájlt. A támogatott formátumok a

következők: SWF, JPG, JPEG, PNG, GIF, WBM, MOV, 3GP, M4V, MP4, MPG, MPEG, AVI, HTM, HTML, XHTML, CHTML, URL és
WEBLOC.

2. Tegye a következők egyikét:

Válassza a Fájl > Kipróbálás a Device Central alkalmazásban menüelemet.

Kattintson jobb egérgombbal, majd válassza a Kipróbálás a Device Central alkalmazásban elemet.

A fájl az Adobe Device Central ablakának Emulátor lapján jelenik meg. A tesztelés folytatásához kattintson duplán egy másik eszköz nevére
a Device Sets vagy az Available Devices listában.

Megjegyzés: Az eszközprofilok tallózásához, vagy mobil dokumentumok létrehozásához kattintson az Eszközök menü Device Central
parancsára. Ekkor megnyílik az Adobe Device Central ablaka az eszközök könyvtárát megjelenítő lappal. Az Adobe Device Central
használatával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Létrehozható és előnézhető mobiltartalom más Adobe szoftverrel.

http://help.adobe.com/hu_HU/DeviceCentral/CS5/Using/WS1ABF4CDE-3064-43e0-8B38-386EA14CCA61_adc2.0.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Mini Bridge

A jelen oldalról hivatkozott tartalmak egy része csak angolul jelenik meg.



Mini Bridge

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Rendezés

Szűrő

Megjegyzés:

Oldal tetejére

A Mini Bridge megnyitása
Fájlok tallózása a Mini Bridge alkalmazásban
Fájlok megnyitása vagy elhelyezése a Mini Bridge használatával
Fájlok előnézetének megtekintése a Mini Bridge alkalmazásban
Fájlok átnevezése a Mini Bridge alkalmazásban
Kedvencek és Gyűjtemények a Mini Bridge alkalmazásban
Mini Bridge CS5 oktatóanyagai

A Mini Bridge egy olyan bővítmény, amellyel Adobe® Photoshop®, Adobe InDesign® és Adobe InCopy® alatt egy külön panelben lehet kezelni a
forrásanyagokat. Így az említett alkalmazások alól kényelmesen elérhető az Adobe Bridge számos funkciója. A Mini Bridge az Adobe Bridge
alkalmazással kommunikálva bélyegképeket hoz létre, összhangban tartja a fájlokat, valamint végrehajt egyéb feladatokat.

A Mini Bridge megnyitása
Nyissa meg a Mini Bridge panelt valamelyik alábbi módon:

(Photoshop) Válassza a Fájl > Tallózás a Mini Bridge alkalmazásban parancsot.
(Photoshop) Válassza az Ablak > Kiterjesztések > Mini Bridge parancsot.
(InDesign, InCopy) Válassza az Ablak > Mini Bridge parancsot.

Ha a Mini Bridge panelen a „A fájltallózáshoz a Bridge futtatása szükséges” üzenet jelenik meg, akkor kattintson a Bridge indítása gombra.

Fájlok tallózása a Mini Bridge alkalmazásban
A fájlokhoz a panel bal oldalán található Kedvencek legördülő menüre kattintva lehet navigálni. A mappa a mappanévre vagy az elérésiút-
soron található nyílra kattintva is megjeleníthető. 

A Keresés gombbal adott szűrőfeltétel szerint is kereshetők fájlok.

Az előnézeti területen megjelenítendő tételek az alábbi gombokkal állíthatók be:

 Rendezés fájlnév, fájltípus, a létrehozás dátuma, valamint egyéb metaadat szerint.

 Szűrés csillagokkal jelölt minősítés vagy címkék alapján.

Az elutasított fájlok megjelenítéséhez kattintson a Megjelenítés gombra, és válassza az Elutasított fájlok megjelenítése elemet.

A bélyegképek a Mini Bridge panel peremének elhúzásával, a panel átméretezésével nagyíthatók és kicsinyíthetők.

Fájlok megnyitása vagy elhelyezése a Mini Bridge használatával
Fájl megnyitásához vagy beillesztéséhez jelölje ki a megfelelő bélyegképet a Mini Bridge panelen, majd:

A gazdaalkalmazásba vagy a gazdaalkalmazás ikonjára áthúzva.
Duplán rákattintva a fájl a hozzátársított elsődleges alkalmazásban nyílik meg.  
Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyű nyomva tartása mellett (Mac OS) a fájlra, válassza az Elhelyezés vagy a
Megnyitás a következővel elemet, majd válassza ki a kívánt alkalmazást.
(InDesign) Húzzon át egy objektumdarabot a Mini Bridge panelből a dokumentumba. Mutasson a betöltött kurzorral arra a pontra, ahová az
objektumdarab bal felső sarkát kívánja helyezni. Az objektumdarabok fájlkiterjesztése .IDMS vagy .INDS.
Automatikus feladat futtatásához jelöljön ki egy vagy több bélyegképet, kattintson jobb gombbal (Windows), illetve a Control billentyű nyomva
tartása mellett (Mac OS), majd válassza a [kívánt fogadó alkalmazás] > [kívánt automatikus feladat] menüelemet. Ha egy bizonyos parancsról
kíván tájékozódni, keresse ki azt, illetve keressen rá a Photoshop vagy az InDesign súgójában.

Ha az Adobe Bridge alatt kíván megnyitni egy fájlt, akkor jelölje ki azt, majd kattintson az Adobe Bridge gombra  a Mini Bridge panel
tetején. Vagy kattintson jobb gombbal (Windows), illetve a Control billentyű nyomva tartása mellett (Mac OS) a kívánt bélyegképre, majd
válassza a Megjelenítés Bridge alatt elemet.
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Fájlok előnézetének megtekintése a Mini Bridge alkalmazásban

 alkalmazásával a képek előnézetben megjeleníthetők a Mini Bridge panelen. Kattintson rá, majd:

Válassza a Diavetítés elemet a kijelölt képek Adobe Bridge alatti diavetítési megjelenítéséhez.
Válassza az Ellenőrzési mód elemet a kijelölt képek Adobe Bridge alatti Ellenőrzés üzemmódú megjelenítéséhez.
Válassza a Teljes képernyős előnézet elemet egy teljes képernyős előnézet Adobe Bridge alatti megjelenítéséhez.

Fájlok átnevezése a Mini Bridge alkalmazásban
A fájlok a Mini Bridge panelben a fájlnévre kattintást követően a név szerkesztésével átnevezhetők. Vagy kattintson jobb gombbal (Windows),
illetve a Control billentyű nyomva tartása mellett (Mac OS) a kívánt bélyegképre, és válassza az Átnevezés elemet.

Kedvencek és Gyűjtemények a Mini Bridge alkalmazásban
Az Adobe Bridge Kedvencek és Gyűjtemények megjelennek a Mini Bridge panelen.

Ha a Kedvencek listájához vagy egy gyűjteményhez kíván új elemet hozzáadni, annak bélyegképét egyszerűen áthúzhatja a panel
navigációs területén lévő mappába vagy gyűjteménybe.

Mini Bridge CS5 oktatóanyagok
A Mini Bridge CS5 alatti használatáról a következő oktatóanyagok elolvasásával vagy megtekintésével tájékozódhat:

Az Adobe Mini Bridge panel és az InDesign CS5 (02:00)

A Mini Bridge használata a Photoshop CS5 alkalmazással

A Mini Bridge a Photoshop CS5 alkalmazásban

A Mini Bridge használata a CS5 alkalmazásokban (06:09)

A Bridge és a Mini Bridge új funkciói (10:17)

A Mini Bridge használata az Adobe Photoshop CS5 alkalmazásban

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
http://tv.adobe.com/watch/indesign-cs5-feature-tour/adobe-mini-bridge-panel/
http://www.peachpit.com/blogs/blog.aspx?uk=Five-More-Adobe-Photoshop-Tips-in-Five-Days-Tip-3--Using-Mini-Bridge
http://www.photoshopessentials.com/basics/cs5/mini-bridge/
http://tv.adobe.com/watch/learn-adobe-bridge-cs5/use-mini-bridge-in-cs5-applications/
http://tv.adobe.com/watch/the-complete-picture-with-julieanne-kost/bridge-and-mini-bridge/
http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1645382
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A jelen oldalról hivatkozott tartalmak egy része csak angolul jelenik meg.
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Nyers képadatokat tartalmazó fájlok – ismertető
Camera Raw – ismertető
Digital Negative (DNG) formátum – ismertető
Képek feldolgozása a Camera Raw bővítménnyel
A Camera Raw párbeszédpanel áttekintése
A Camera Raw gyorsítótárának használata az Adobe Bridge alkalmazásban
A Camera Raw és a Lightroom program használata

Nyers képadatokat tartalmazó fájlok – ismertető
A nyers képadatokat tartalmazó (raw) fájlok a digitális fényképezőgép képérzékelőjéből származó feldolgozatlan, tömörítetlen szürkeárnyalatos
adatokat tartalmaznak, a kép létrejöttének adataival (a metaadatokkal) együtt. A Photoshop® Camera Raw szoftver értelmezi a nyers kamerafájlt a
fényképezőgép adatai és a kép metaadatai alapján, és feldolgozza a színes képet.

A nyers kamerafájlt a fénykép negatívjához hasonlóan képzelhetjük el. A fájl bármikor újból feldolgozható, és a kívánt eredmény elérhető a
fehéregyensúly, a tónustartomány, a kontraszt, a színtelítettség és az élesség módosításával. Nyers kamerafájl módosításakor az eredeti nyers
adatok megmaradnak. A módosítások metaadatként lesznek tárolva egy sidecar fájlban, egy adatbázisban vagy magában a fájlban (DNG
formátum esetén).

Ha JPEG fájlokba fényképez, akkor a fényképezőgép a kép javítása és tömörítése érdekében automatikusan feldolgozza a JPEG fájlt. Ilyenkor a
felhasználónak általában kevés beleszólása van a feldolgozásba. Ha nyers képadatokat tartalmazó képeket készít a fényképezőgéppel, akkor
jobban befolyásolhatja a feldolgozást, mint JPEG képek esetén, mert a fényképezőgép nem szabja meg a feldolgozás módját. A Camera Raw
szoftverben is szerkesztheti a JPEG és a TIFF képeket, ekkor azonban a fényképezőgép által már feldolgozott képpontokat fogja módosítani. A
nyers kamerafájlok mindig a fényképezőgépből származó eredeti, feldolgozatlan képpontokat tartalmazzák.

Nyers képadatokat tartalmazó képek készítéséhez úgy kell beállítani a fényképezőgépet, hogy saját nyers (raw) fájlformátumában mentse a
fájlokat.

Megjegyzés: A Photoshop nyers (.raw) formátum az alkalmazások és a különböző operációs rendszerek közötti képtovábbításra szolgál. A
Photoshop nyers formátuma nem ugyanaz, mint a kamerák nyers fájlformátuma. A kamerák nyers fájljainak fájlnévkiterjesztése a kamera
gyártójától függően eltérő lehet.
A digitális fényképezőgépek lineáris tónusválaszgörbével (1,0-es gammával) rögzítik és tárolják a nyers képadatokat. A film és az emberi szem
azonban nem lineárisan, hanem logaritmikusan (2-nél nagyobb gammával) reagál a fényre. Egy feldolgozatlan, nyers kamerakép
szürkeárnyalatosként megjelenítve nagyon sötétnek látszik, mert ami a fényérzékelő és a számítógép számára kétszeres világosság, az az emberi
szem számára kétszeresnél kevesebb.

A támogatott fényképezőgépek listáját és a Camera Raw bővítménnyel kapcsolatos további tudnivalókat a következő címen találja: A digitális
fényképezőgépek nyers fájljainak támogatása címen található.

A fényképezőgépek listáját és a Camera Raw bővítménynek az egyes fényképezőgépek által igényelt verziójáról a következő témakörben
olvashat: Camera Raw bővítmény | Támogatott fényképezőgépek.

Camera Raw – ismertető
A Camera Raw szoftver bővítményként érhető el az Adobe After Effects® és az Adobe Photoshop alkalmazáshoz, és az Adobe Bridge
szolgáltatásait is bővíti. A Camera Raw minden felsorolt alkalmazást képessé tesz a nyers képadatokat tartalmazó fájlok importálására és
feldolgozására. A Camera Raw bővítménnyel JPEG- és TIFF-fájlokat is feldolgozhat.

Megjegyzés: A Camera Raw szoftverrel legfeljebb 65 000 képpont hosszú/széles, illetve legfeljebb 512 megapixel méretű képeket lehet
feldolgozni. Megnyitáskor a Camera Raw RGB-képekké alakítja a CMYK-képeket. A támogatott fényképezőgépek listáját a következő címen
találja: A digitális fényképezőgépek nyers fájljainak támogatása címen található.
A Photoshop vagy az After Effects alkalmazásnak telepítve kell lennie ahhoz, hogy az Adobe Bridge alkalmazás Camera Raw párbeszédpanelén
fájlokat nyithasson meg. Ha a Photoshop és az After Effects nincs telepítve, a képek előnézetét és metaadatait még mindig megtekintheti az
Adobe Bridge alkalmazásban. Ha egy másik alkalmazás van társítva a képfájltípushoz, akkor az Adobe Bridge alkalmazásból megnyitható a fájl a
társított alkalmazásban.

Az Adobe Bridge alkalmazással képbeállításokat alkalmazhat, másolhat és törölhet, valamint megnézheti a nyers kamerafájlok előnézetét és
metaadatait anélkül, hogy megnyitná a fájlokat a Camera Raw párbeszédpanelen. Az Adobe Bridge alkalmazásban megjelenített előnézet egy
JPEG kép, amely az aktuális képbeállításokkal jött létre. Az előnézet nem a fényképezőgép nyers adatait mutatja, mert az nagyon sötét
szürkeárnyalatos kép lenne.
Megjegyzés: Miközben az előnézet létrejön a fényképezőgép nyers adatokat tartalmazó képéből, egy figyelmeztető ikon  látható a Camera

http://www.adobe.com/go/learn_ps_cameraraw_hu
http://www.adobe.com/go/learn_ps_cameraraw_hu
http://go.adobe.com/kb/ts_kb407111_hu
http://www.adobe.com/go/learn_ps_cameraraw_hu
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Raw párbeszédpanel bélyegképein és előnézeti képén.
A Camera Raw bővítményben módosíthatók egy adott fényképezőgép-típushoz használt alapértelmezett beállítások. Az egyes fényképezőgép-
típusokhoz módosíthatók egy adott ISO-beállítás vagy egy konkrét fényképezőgép (sorozatszám alapján) alapértelmezései is. A képbeállításokat
módosíthatja és mentheti más képekhez használható készletekként.

Amikor a Camera Raw bővítménnyel módosít egy nyers képadatokat tartalmazó képet (például dőlésmentesítést és körülvágást végez), a
fényképezőgépből származó eredeti nyers adatok megmaradnak. A módosítások egy Camera Raw-adatbázisban találhatók, a képfájl
metaadataiba ágyazva tárolódnak, vagy egy XMP formátumú mellékfájlban (a nyers képadatokat tartalmazó fájlt kísérő metaadatfájl) találhatók.
További tudnivalókat tartalmaz A Camera Raw beállítások tárolási helyének megadása című szakasz.

Miután a Camera Raw bővítménnyel feldolgozott és szerkesztett egy nyers kamerafájlt, egy  ikon jelenik meg a kép bélyegképén az
Adobe Bridge alkalmazásban.

Ha a Photoshop alkalmazásban nyit meg egy nyers képadatokat tartalmazó fájlt, a képet mentheti más képformátumokban, például PSD, JPEG,
Large Document Format (PSB), TIFF, Cineon, Photoshop Raw, PNG vagy PBM formátumban. A Photoshop alkalmazás Camera Raw
párbeszédpanelén mentheti a feldolgozott fájlokat Digital Negative (DNG), JPEG, TIFF vagy Photoshop (PSD) formátumban. Bár a Photoshop
Camera Raw szoftverével megnyithatók és menthetők a nyers képadatokat tartalmazó fájlok, a szoftver nem tud nyers képadatokat tartalmazó
formátumban fájlokat menteni.

A Camera Raw újabb verziójának megjelenésekor frissítheti a szoftvert a bővítmény új verziójának telepítésével. Az Adobe szoftverekhez a Súgó
menü Frissítések parancsára kattintva kereshet frissítéseket.

A különböző fényképezőgép-típusok különböző formátumokban mentik a nyers képadatokat tartalmazó képeket, a különböző formátumú képekhez
pedig eltérő értelmezés szükséges. A Camera Raw sok fényképezőgép-típussal használható együtt, és sokféle nyers képadatokat tartalmazó
formátumot tud értelmezni.

Ha nem tud Camera Raw-fájlokat megnyitni, a következő weboldalon találhat segítséget: Miért nem támogatja a Photoshop vagy a Lightroom
általam használt verziója a fényképezőgépemet?

Digital Negative (DNG) formátum – ismertető
A Digital Negative (DNG) formátum nem védjegyzett, nyilvánosan dokumentált formátum, amelyet a legtöbb alkalmazás támogat a nyers
képadatok tárolásához. A hardver- és szoftverfejlesztők azért használják a DNG formátumot, mert rugalmas munkafolyamatot tesz lehetővé a
nyers képadatok feldolgozásakor és archiválásakor. A DNG használható a képtárolás köztes formátumaként is, amikor a kép eredetileg egy nyers
képadatokat tartalmazó védjegyzett formátumban készült.

Mivel a DNG metaadatokhoz nyilvános dokumentáció áll rendelkezésre, az olvasószoftverek (például a Camera Raw) fényképezőgép-specifikus
támogatás nélkül is dekódolják és feldolgozzák a DNG-t támogató fényképezőgéppel készült fájlokat. Ha egy védjegyzett formátum támogatása
megszűnik, előfordulhat, hogy a felhasználók nem férnek hozzá az ilyen formátumú képekhez, és a képek örökre elvesznek. Mivel a DNG-hez
nyilvános dokumentáció áll rendelkezésre, a DNG fájlok sokkal nagyobb valószínűséggel lesznek olvashatók a távoli jövő szoftvereivel, ezért ez a
formátum biztonságosabb az archiválás szempontjából.

A DNG fájlokként tárolt képek módosításainak metaadatai beágyazhatók magukba a DNG fájlokba, így nem szükséges XMP formátumú sidecar
fájlban vagy a Camera Raw adatbázisban tárolni azokat.

A nyers kamerafájlokat az Adobe DNG Converter konverterrel, illetve a Camera Raw párbeszédpanelen alakíthatja át DNG formátumúra. A DNG
formátum és a DNG Converter részletes ismertetését a következő terméklapon találja: Digitális negatív (DNG). A DNG Converter legújabb
verzióját az Adobe letöltési oldaláról töltheti le.

Képek feldolgozása a Camera Raw bővítménnyel

1. A nyers képadatokat tartalmazó fájlokat a merevlemezre másolhatja, rendezheti és (ha szükséges) konvertálhatja DNG
formátumra.
Mielőtt bármilyen műveletet végezne a nyers kamerafájlokban tárolt képeken, helyezze át azokat a fényképezőgép memóriakártyájáról,
rendszerezze azokat, adjon nekik informatív neveket, illetve egyéb módon készítse elő azokat. Az Adobe Bridge alkalmazás Fényképek
beolvasása fényképezőgépről szolgáltatásával automatikusan elvégezheti ezeket a feladatokat.

2. Nyissa meg a képfájlokat a Camera Raw bővítménnyel.
A nyers kamerafájlokat az Adobe Bridge, az After Effects és a Photoshop alkalmazás Camera Raw bővítményében nyithatja meg. Az Adobe
Bridge alkalmazásból JPEG és TIFF fájlokat is megnyithat a Camera Raw bővítményben. (Lásd: Képek megnyitása.)

3. Végezzen színkorrekciót.
A színkorrekció érintheti a fehéregyensúlyt, a tónust és a telítettséget. A legtöbb módosítást elvégezheti az Alap fülön, majd a többi fülön található
vezérlők használatával finomíthatja az eredményt. Ha azt szeretné, hogy a Camera Raw elemezze a képet és alkalmazza a hozzávetőleges
tónusmódosítást, kattintson az Alap fül Automatikus elemére.

Az előző képhez használt, illetve az adott fényképezőgép-típusra, fényképezőgépre vagy ISO értékre vonatkozó beállítások alkalmazásához
válassza a megfelelő parancsot a Camera Raw Beállítások menüjében . (Lásd: Mentett Camera Raw beállítások alkalmazása.)

http://blogs.adobe.com/crawlspace/2011/03/why-doesnt-my-version-of-photoshop-or-lightroom-support-my-camera.html
http://blogs.adobe.com/crawlspace/2011/03/why-doesnt-my-version-of-photoshop-or-lightroom-support-my-camera.html
http://www.adobe.com/go/learn_ps_dng_hu
http://www.adobe.com/hu/downloads
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4. Végezze el az egyéb módosításokat és képkorrekciókat.
A Camera Raw párbeszédpanel többi eszközével és vezérlőjével végezhet például élesítést, zajcsökkentést, az objektív hibájának korrekcióját és
retusálást.

5. (kihagyható) Mentse a képbeállításokat készletként vagy alapértelmezettként.
Ha később más képekre is alkalmazni szeretné ugyanezeket a módosításokat, mentse a beállításokat készletként. Ha a módosításokat egy adott
fényképezőgép-típushoz, fényképezőgéphez vagy ISO beállításhoz alapértelmezettként mindig használni szeretné, mentse a képbeállításokat a
Camera Raw új alapértelmezéseiként. (Lásd: Camera Raw beállítások mentése, alaphelyzetbe állítása és betöltése.)

6. A Photoshop munkafolyamat beállításainak megadása.
Adja meg a képek Camera Raw bővítményből mentésének módját, valamint azoknak a Photoshop alkalmazásban történő megnyitásának módját
meghatározó beállításokat. A Munkafolyamat beállítások a Camera Raw párbeszédpanelen látható előnézeti kép alatti hivatkozásra kattintva érheti
el.

7. Mentse a képet, vagy nyissa meg a Photoshop vagy az After Effects alkalmazásban.
Ha elvégezte a kép módosítását a Camera Raw bővítményben, alkalmazhatja a módosításokat a nyers kamerafájlra, megnyithatja a módosított
képet a Photoshop vagy az After Effects alkalmazásban, másik formátumban mentheti a módosított képet, illetve elvetheti a módosításokat. Ha az
After Effects alkalmazásból nyitja meg a Camera Raw párbeszédpanelt, a Kép mentése és a Kész gomb nem érhető el.

Kép mentése A Camera Raw beállítások alkalmazása a képekre és a képek másolatainak mentése JPEG, PSD, TIFF vagy DNG formátumban.
Az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyű lenyomásával kihagyhatja a Camera Raw Mentési beállítások párbeszédpanelét, és a fájlokat
az utoljára használt mentési beállításokkal mentheti. (Lásd: Nyers (RAW) adatokat tartalmazó kép mentése más formátumban.)
Kép megnyitása vagy OK A nyers kamera képfájlok másolatának megnyitása (a Camera Raw beállítások alkalmazásával) a Photoshop vagy az
After Effects alkalmazásban. Az eredeti nyers képadatokat tartalmazó fájl változatlan marad. A nyers kamerafájl intelligens objektumként való
megnyitásához a Photoshop alkalmazásban a Shift billentyűt lenyomva kattintson aKép megnyitása parancsra. A nyers képadatokat tartalmazó
intelligens objektum rétegére való dupla kattintással bármikor módosíthatja a Camera Raw beállításokat.
Kész A Camera Raw párbeszédpanel megnyitása és a fájlbeállítások tárolása a nyers képadatokat tartalmazó adatbázisfájlban, a XMP formátumú
sidecar fájlban vagy a DNG-fájlban.
Mégse A Camera Raw párbeszédpanelen megadott módosítások érvénytelenítése.

A Camera Raw párbeszédpanel áttekintése

Camera Raw párbeszédpanel
A) Filmszalag B) Filmcsík váltása C) Fényképezőgép név és fájlformátum D) Teljes képernyő mód váltása E) Képmódosító
lapok F) Hisztogram G) A Camera Raw Beállítások menüje H) Nagyítási szintek I) Munkafolyamat-beállítások J) Navigációs
nyilak K) Korrekciós csúszkák

Megjegyzés: A Camera Raw párbeszédpanel Adobe Bridge vagy Photoshop alkalmazásból történő megnyitásakor megjelenő egyes vezérlők –
például a Munkafolyamat beállítások hivatkozás – nem érhetők el a Camera Raw párbeszédpanel After Effects alkalmazásból való megnyitásakor.

A Camera Raw beállításai menü megnyitásához kattintson valamelyik képmódosító lap jobb felső sarkában lévő gombra . A menü számos
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parancsa az Adobe Bridge alkalmazás Szerkesztés menüjének Előhívási beállítások parancsával is elérhető.

A Camera Raw nagyítási vezérlői az alábbiak:

Nagyítás eszköz Az előnézeti nagyítás eggyel nagyobb beállított értékének megadása a képre kattintáskor. Alt+kattintással (Windows)
vagy Option+kattintással (Mac OS) az eggyel kisebb nagyítási értéket alkalmazhatja. A Nagyítás eszköz előnézeti képen történő húzásával
nagyíthat egy kijelölt területet. A 100%-os méretre történő visszatéréshez kattintson duplán a Nagyítás eszközre.

Kéz eszköz A kép mozgatása az előnézeti ablakban, ha az előnézeti kép nagyítása 100%-nál nagyobb. Másik eszköz használata közben
a Kéz eszköz átmeneti aktiválásához tartsa lenyomva a szóközbillentyűt. A Kéz eszközre duplán kattintva az ablakhoz igazíthatja az
előnézeti kép méretét.

Nagyítás mértéke Válasszon egy nagyítási beállítást a menüből, vagy kattintson a Nagyítás mértéke gombokra.

Előnézet Az aktuális lapon végzett képmódosítások előnézetének megjelenítése a többi lapon végzett módosításokkal együtt. Ha törli a
beállítás jelölését, akkor a képet az aktuális lap eredeti beállításaival és a többi lapon végzett módosításokkal jelenítheti meg.

RGB Az előnézeti képen a mutató alatt lévő képpont vörös, zöld és kék értékének megjelenítése.

Árnyékok és csúcsfények Az árnyékok és a csúcsfények vágását jeleníti meg a Hisztogram tetején található gomboknak megfelelően. A
vágott árnyékok kéknek, a vágott csúcsfények vörösnek látszanak. A csúcsfények vágása akkor látszik, ha a három RGB csatorna
valamelyike vágva van (teljesen telített, részletek nélküli). Az árnyékok vágása akkor látszik, ha mindhárom RGB csatorna vágva van (fekete,
részletek nélküli).

A Camera Raw képmódosító lapjai az alábbiak:

Alap Fehéregyensúly, színtelítettség és tónus beállítása.

Tónusgörbe A tónus finombeállítása paraméteres és pontgörbe használatával.

Részletesség Képek élesítése vagy zajcsökkentés.

HSL / szürkeárnyalatos Színek finombeállítása a Színezet, a Telítettség és a Világosság érték megadásával.

Tónus szétválasztása Monokróm képek színezése vagy különleges hatások létrehozása színes képeken.

Lencsekorrekciók A fényképezőgép lencséje által okozott színi eltérés, geometriai torzítás és vinnyettálás kompenzálása.

Hatások Film szemcsézettségének szimulálása vagy vágás utáni vinnyettálás.

Fényképezőgép kalibrálása Nyers képadatokat tartalmazó képek ellátása fényképezőgép-profilokkal a színeltolódások korrigálása és a
fényképezőgép képérzékelőjének működéséből fakadó nem semleges színek kompenzálása érdekében.

Készletek A képkorrekciók egy csoportját mentheti és alkalmazhatja készletként.

Pillanatképek A fénykép olyan verzióinak létrehozása a szerkesztési folyamat tetszőleges pontjában, amelynek során a program rögzíti
a fénykép adott állapotát.

A Camera Raw gyorsítótárának használata az Adobe Bridge alkalmazásban
Ha az Adobe Bridge alkalmazásban tekinti meg a nyers kamerafájlokat, a bélyegképek és az előnézetek vagy az alapértelmezett, vagy a korrigált
beállításokat használják. Az Adobe Bridge gyorsítótára tárolja a fájlok bélyegképének adatait, a metaadatokat és a fájladatokat. Ezen adatok
gyorsítótárazása csökkenti a betöltési időt, amikor visszatér egy korábban már megtekintett mappához az Adobe Bridge alkalmazásban. A
Camera Raw gyorsítótárának használatával gyorsabban nyílnak meg a képek a Camera Raw alkalmazásban. Ha a Camera Raw alkalmazásban
módosulnak a képbeállítások, akkor a gyorsítótár újból létrehozza az Adobe Bridge alkalmazásbeli előnézeteket.

Mivel a gyorsítótár nagy méretűvé válhat, célszerű lehet a Camera Raw gyorsítótárat üríteni vagy annak méretét korlátozni. A gyorsítótárat akkor
is célszerű üríteni és újból létrehozni, ha sérült vagy elavult a tartalma.

Megjegyzés: A Camera Raw gyorsítótárában egy gigabájt hozzárendelt lemezterületen körülbelül 200 kép adata fér el. Alapértelmezésben a
Camera Raw gyorsítótárának maximális mérete 1 GB. Ezt a méretkorlátot növelheti a Camera Raw beállításaiban.

1. Az Adobe Bridge alkalmazásban válassza a Szerkesztés >Camera Raw beállítások (Windows) vagy a Bridge > Camera Raw beállítások
(Mac OS) parancsot. Vagy pedig a megnyitott Camera Raw párbeszédpanelen kattintson a Beállítások párbeszédpanel megnyitása gombra 

.
2. Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

A gyorsítótár méretének módosításához írjon be egy értéket a Maximális méret mezőbe.

A Camera Raw gyorsítótárának ürítéséhez kattintson a Gyorsítótár ürítése gombra.

A Camera Raw gyorsítótárának áthelyezéséhez kattintson a Hely megadása elemre.

A Camera Raw és a Lightroom program használata



 

A Camera Raw és a Lightroom ugyanazt a képfeldolgozó technológiát használja, hogy az eredmények az alkalmazások között konzisztensek és
kompatibilisek legyenek. Annak érdekében, hogy a Camera Raw bővítményben láthatók legyenek a Lightroom Előhívás moduljában végrehajtott
képkorrekciók, a metaadatokban bekövetkezett változásokat a Lightroom programban XMP formátumban kell menteni.

A Camera Raw bővítményben végrehajtott korrekciók az Adobe Bridge Tartalom és Előnézet paneljén is megjelennek.

Annak érdekében, hogy a Camera Raw bővítményben láthatók legyenek a Lightroom programban végrehajtott módosítások, és hogy a Lightroom
és az Adobe Bridge alkalmazásban láthatók legyenek a Camera Raw bővítményben végrehajtott korrekciók, tegye a következőket:

1. Az Adobe Bridge alkalmazásban válassza a Szerkesztés >Camera Raw beállítások (Windows) vagy a Bridge > Camera Raw beállítások
(Mac OS) parancsot. Vagy pedig a megnyitott Camera Raw párbeszédpanelen kattintson a Beállítások párbeszédpanel megnyitása gombra 

.
2. Válassza a Képbeállítások mentése ide > Sidecar „.XMP” fájlok elemet, és törölje a jelet a Sidecar „.xmp” fájlok kihagyása négyzetből.
3. Miután a Camera Raw programban végzett a fénykép korrekciójával, a Kész vagy a Kép megnyitása gombra kattintva mentse a

módosításokat.

Megjegyzés: A Camera Raw csak a Lightroom katalógusában lévő elsődleges kép aktuális beállításait olvassa be. A virtuális példányok
korrekciói nem jelennek meg vagy nem érhetők el a Camera Raw bővítményben.

  |  
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Képek tallózása, megnyitása és mentése a Camera Raw
bővítményben
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Több kép feldolgozása, összehasonlítása és minősítése
Képek automatikus feldolgozása
Képek megnyitása
Nyers (RAW) adatokat tartalmazó kép mentése más formátumban

Több kép feldolgozása, összehasonlítása és minősítése
Ha több nyers képadatokat tartalmazó képpel kell foglalkoznia, akkor azokat célszerű a Camera Raw Filmszalag nézetében kezelni. Ha több, az
Adobe Bridge alkalmazásból származó képet nyit meg a Camera Raw alkalmazásban, akkor alapértelmezés szerint a Filmszalag nézet jelenik
meg.

Megjegyzés: Több kép After Effects alkalmazásba való importálásakor a Filmszalag nézet nem áll rendelkezésre.
A képeknek három állapota lehet a Filmszalag ablaktáblán: nincs kijelölve, ki van jelölve (de nem aktív) és aktív (ki is van jelölve). A korrekciók
általában minden kijelölt képre alkalmazva lesznek.

A beállításokat úgy is szinkronizálhatja, hogy az aktív kép beállításai minden kijelölt képre alkalmazva legyenek. Gyorsan alkalmazhat több
korrekciót képek egy csoportjára – például az ugyanolyan körülmények között készült összes felvételre –, majd később finombeállítást végezhet az
egyes képeken, miután elhatározta, hogy melyeket fogja felhasználni. A globális és a helyi korrekciós beállítások is szinkronizálhatók.

Egy kép kijelöléséhez kattintson annak bélyegképére. Képtartomány kijelöléséhez a Shift gomb lenyomása mellett kattintson két bélyegképre.
Ha a kijelöléshez képet szeretne hozzáadni, a Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyű lenyomása mellett kattintson a kép
bélyegképére.
Ha váltani szeretné az aktív képet a kijelölések megtartásával, kattintson egy navigációs nyílra  az előnézeti ablak alján.
Ha az aktív kép beállításait szeretné alkalmazni az összes kijelölt képre, kattintson a Filmcsík ablaktábla tetején lévő Szinkronizálás gombra,
és válassza ki a szinkronizálni kívánt beállításokat.
Csillagokkal jelölt minősítés alkalmazásához kattintson egy minősítésre a kép bélyegképe alatt.
Ha a kijelölt képeket meg szeretné jelölni törlendőként, kattintson a Megjelölés törlésre .

A törlésre megjelölt kép bélyegképén piros X jelenik meg. A fájl a Lomtárba (Windows) vagy a Kukába (Mac OS) kerül a Camera Raw
párbeszédpanel bezárásakor. (Ha egy törlésre megjelölt képet mégis meg szeretne tartani, jelölje ki azt a Filmszalag ablaktáblán, és
kattintson újból a Megjelölés törlésre elemre a Camera Raw párbeszédpanel bezárása előtt.)

A szerkesztések egyszerre több Camera Raw fényképen történő szinkronizálásáról szóló, Dan Moughamian által készített oktatóanyagot lásd:
Szerkesztések szinkronizálása az Adobe Camera Raw bővítményben.

Képek automatikus feldolgozása
Létrehozhat műveletsort a képfájlok Camera Raw bővítményben történő automatikus feldolgozásához. Automatizálhatja a szerkesztési folyamatot
és a fájlok PSD, DNG, JPEG, Large Document Format (PSB), TIFF és PDF formátumban történő mentését. A Photoshop alkalmazásban a
Kötegelés paranccsal, a Képfeldolgozó szolgáltatással vagy a Feldolgozó program létrehozása paranccsal is feldolgozhat egy vagy több képfájlt. A
Képfeldolgozó főként akkor hasznos, ha különböző fájlformátumokban szeretne képeket menteni ugyanazon feldolgozási munkamenetben.

Tippek a nyers kamerafájlok automatikus feldolgozásához:

Műveletsor rögzítésekor először kattintson a Camera Raw beállításai menügombra  a Camera Raw párbeszédpanelen. Így a műveletsor
lejátszása az egyes képekre jellemző beállításokkal (a Camera Raw adatbázisból vagy az XMP formátumú mellékfájlokból) fog történni.

Ha a Kötegelés paranccsal szeretné használni a műveletsort, szükség lehet a Mentés másként parancs használatára és a fájlformátum
megadására a nyers kamerakép mentésekor.

Ha műveletsorral nyitja meg a nyers kamerafájlt, a Camera Raw párbeszédpanelen a művelet rögzítésekor érvényes beállítások láthatók. Ha
különböző beállításokkal szeretne megnyitni nyers kamerafájlokat, célszerű több műveletsort létrehozni.

A Kötegelés parancs használatakor adja meg a műveletsor Megnyitási parancsainak felülbírálása beállítást. Ekkor a műveletsorban lévő
Megnyitás parancsok a kötegelt fájlokra lesznek érvényesek, nem a műveletsorban névvel megadott fájlokra. A műveletsor megnyitási
parancsait felülbíráló beállítást csak akkor kapcsolja ki, ha azt szeretné, hogy a műveletsor a nyitott fájlokra legyen érvényes vagy ha a
műveletsor a Megnyitás paranccsal olvassa be a szükséges adatokat.

A Kötegelés parancs használatakor adja meg a Fájlmegnyitási beállítások párbeszédpaneleinek letiltása beállítást, hogy a Camera Raw
párbeszédpanel ne nyíljon meg minden egyes nyers kamerakép feldolgozásakor.

http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1655224
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A Kötegelés parancs használatakor adja meg a műveletsor Mentés másként parancsait felülbíráló beállítást, ha a Kötegelés parancsban lévő
Mentés másként utasításokat szeretné használni a műveletben lévő Mentés másként utasítások helyett. Ha megadja ezt a beállítást, a
műveletnek tartalmaznia kell a Mentés másként parancsot, mert a Kötegelés parancs nem menti automatikusan a forrásfájlokat. Ha a
Kötegelés paranccsal feldolgozott fájlokat a Kötegelés párbeszédpanelen megadott helyre szeretné menteni, kapcsolja ki a műveletsor
Mentés másként parancsait felülbíráló beállítást.

Feldolgozó program létrehozásakor adja meg a Fájlmegnyitási beállítások párbeszédpaneleinek letiltása beállítást a Feldolgozó program
létrehozása párbeszédpanel Lejátszás szakaszában. Így a Camera Raw párbeszédpanel nem nyílik meg minden egyes nyers kamerakép
feldolgozásakor.

Képek megnyitása
Nyers kameraképeknek a Camera Raw alkalmazásban történő feldolgozásához jelöljön ki egy vagy több nyers kamerafájlt az Adobe Bridge
alkalmazásban, majd válassza a Fájl > Megnyitás a Camera Raw alkalmazásban menüpontot, vagy nyomja meg a Ctrl+R (Windows) vagy a
Command+R (Mac OS) billentyűkombinációt. Ha befejezte a módosítást a Camera Raw párbeszédpanelen, kattintson a Kész gombra a
módosítások elfogadásához és a párbeszédpanel bezárásához. A Kép megnyitása gombra kattintva megnyithatja a korrigált kép másolatát a
Photoshop alkalmazásban.
JPEG és TIFF formátumú képeknek a Camera Raw alkalmazásban történő feldolgozásához jelöljön ki egy vagy több JPEG- vagy TIFF-fájlt
az Adobe Bridge alkalmazásban, majd kattintson a Fájl menü Megnyitás a Camera Raw alkalmazásban parancsára, vagy nyomja meg a
Ctrl+R (Windows), illetve a Command+R (Mac OS) billentyűket. Ha befejezte a módosítást a Camera Raw párbeszédpanelen, kattintson a
Kész gombra a módosítások elfogadásához és a párbeszédpanel bezárásához. A Camera Raw beállítások JPEG és TIFF kezelési
szakaszában megadhatja, hogy automatikusan a Camera Raw alkalmazásban nyíljanak-e meg a Camera Raw beállításokkal rendelkező
JPEG és TIFF képek.
Nyers kameraképeknek a Photoshop alkalmazásba való importálásához jelöljön ki egy vagy több nyers kamerafájlt az Adobe Bridge
alkalmazásban, majd válassza a Fájl > Megnyitás másik programmal > Adobe Photoshop CS5. (A Photoshop alkalmazás Fájl menüjének
Megnyitás parancsát is választhatja, és ezt követően tallózással jelölheti ki a kívánt nyers kamerafájlokat.) Ha befejezte a módosítást a
Camera Raw párbeszédpanelen, kattintson a Kép megnyitása gombra a módosítások elfogadásához és a korrigált kép megnyitásához a
Photoshop alkalmazásban. Nyomja meg az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt a korrigált kép másolatának megnyitásához
anélkül, hogy menti a korrekciókat az eredeti kép metaadatai közé. A kép intelligens objektumként való megnyitásához a Photoshop
alkalmazásban a Shift billentyűt lenyomva kattintson a Kép megnyitása parancsra. A nyers képadatokat tartalmazó intelligens objektum
rétegére való dupla kattintással bármikor módosíthatja a Camera Raw beállításokat.

Ha a Shift billentyű lenyomása mellett duplán kattint egy bélyegképre az Adobe Bridge alkalmazásban, akkor a Camera Raw
párbeszédpanel megnyitása nélkül nyithatja meg a nyers kameraképet a Photoshop alkalmazásban. Több kijelölt kép megnyitásához a
Shift billentyű lenyomása mellett kattintson a Fájl menü Megnyitás parancsára.

Ha nyers kameraképeket szeretne importálni az Adobe Bridge használatával az After Effects alkalmazásba, jelöljön ki egy vagy több nyers
kamerafájlt az Adobe Bridge alkalmazásban, majd válassza a Fájl >Megnyitás másik programmal > Adobe After Effects CS5 parancsot.
(Használhatja az After Effects Fájl menüjének Importálás parancsát is, és tallózással kijelölheti a kívánt fájlokat.) Ha befejezte a módosítást a
Camera Raw párbeszédpanelen, kattintson az OK gombra a módosítások elfogadásához.
TIFF és JPEG formátumú fájloknak a Camera Raw használatával az After Effects alkalmazásba való importálásához válassza az After Effects
alkalmazás Fájl menüjének Importálás parancsát, majd az After Effects Fájl importálása párbeszédpanelén válassza az Engedélyezés menü
(Mac OS), illetve a Fájltípus menü (Windows) Minden fájl elemét. Jelölje ki az importálandó fájlt, a Formátum menüben válassza a Camera
Raw lehetőséget, majd kattintson a Megnyitás gombra.
A Camera Raw programbeli képeknek az After Effects alkalmazásba képsorozatként történő importálásához válassza a Fájl menü Importálás
After Effects alkalmazásba parancsát. Jelölje ki a képeket, jelölje be a Camera Raw sorozat négyzetet, majd kattintson a Megnyitás gombra.
Importáláskor az első nyers kamerafájlnál érvényesített Camera Raw beállítások vonatkoznak majd a sorozat többi fájljára is, kivéve ha a
sorozat valamelyik eleme egy XMP sidecar fájl. Ebben az esetben ugyanis a sorozat adott képkockájánál az XMP fájlban, illetve a DNG
fájlban meghatározott beállítások érvényesülnek, a sorozat többi képkockájánál pedig a sorozat első fájljában megadott beállítások lépnek
érvénybe.

Ha nem tud Camera Raw-fájlokat megnyitni, a következő weboldalon találhat segítséget: Miért nem támogatja a Photoshop vagy a Lightroom
általam használt verziója a fényképezőgépemet?

Nyers (RAW) adatokat tartalmazó kép mentése más formátumban
A nyers kamerafájlokat a Camera Raw párbeszédpanelről PSD, TIFF, JPEG és DNG formátumban mentheti.

Ha a Camera Raw párbeszédpanel Kép mentése parancsát használja, a fájlok feldolgozási és mentési várólistára kerülnek. Ez akkor hasznos, ha
több fájlt dolgoz fel a Camera Raw párbeszédpanelen, és ugyanabban a formátumban menti azokat.

1. A Camera Raw párbeszédpanelen kattintson a bal alsó sarokban lévő Kép mentése gombra.
Ha az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyű lenyomásával kattint a Mentés gombra, kihagyhatja a Camera Raw Mentési
beállítások párbeszédpanelét a fájlok mentésekor.

2. A Mentési beállítások párbeszédpanelen a következő beállításokat adhatja meg:
Cél Itt adhatja meg a fájl mentési helyét. Ha szükséges, kattintson a Mappa kijelölése gombra, és keresse meg a helyet.

http://blogs.adobe.com/crawlspace/2011/03/why-doesnt-my-version-of-photoshop-or-lightroom-support-my-camera.html
http://blogs.adobe.com/crawlspace/2011/03/why-doesnt-my-version-of-photoshop-or-lightroom-support-my-camera.html


 

Fájlelnevezés Megadja a fájlelnevezést egy elnevezési konvencióval, amely tartalmazza a dátumot és a fényképezőgép sorozatszámát. Az
elnevezési konvención alapuló informatív fájlnevek használata megkönnyíti a képfájlok rendszerezését.

3. Válasszon fájlformátumot a Formátum menüből.
Digitális negatív A nyers kamerafájl másolatának mentése DNG formátumban.

Kompatibilitás  A Camera Raw és a Lightroom program azon verzióit adja meg, amelyek el tudják olvasni a fájlt.

Ha az Egyéni lehetőséget választja, akkor adja meg, hogy a DNG 1.1 vagy a DNG 1.3 formátummal kíván-e kompatibilis lenni. A
konvertálás alapértelmezés szerint veszteségmentes tömörítést használ, ami azt jelenti, hogy a fájlméret csökkentése nem jár
információvesztéssel. Ha a Lineáris (mozaikmentes) lehetőséget választja, akkor a képadatok tárolása interpolált formátumban
történik. Ez azt jelenti, hogy a fájlt más szoftverek is el tudják olvasni, még akkor is, ha nem rendelkeznek a képet készítő digitális
fényképezőgép profiljával.

JPEG előkép  JPEG formátumú előkép beágyazása a DNG fájlba. Ha beágyazza a JPEG formátumú előképet, megadhatja az
előnézet méretét. Ha beágyazza a JPEG formátumú előképet, más alkalmazások is hozzáférhetnek a DNG fájl tartalmához a nyers
képadatok elemzése nélkül.

Eredeti nyers fájl beágyazása  Az eredeti, nyers képadatok tárolása a DNG fájlban.

JPEG A nyers kamerafájlok másolatának mentése JPEG (Joint Photographic Experts Group) formátumban. A tömörítés mértékének
megadásához írjon be 0 és 12 közötti értéket, vagy válasszon a menüből. Ha nagyobb értéket ad meg, illetve a Magas vagy Maximális
értéket választja, akkor a fájl kevésbé lesz tömörítve, a fájlméret nő és javul a minőség. A JPEG formátum elterjedt megjelenítési mód
fotókhoz és más folytonos tónusú képekhez webes fotógalériákban, diavetítésekben, bemutatókban és egyéb internetes szolgáltatásokban.

TIFF A nyers kamerafájlok mentése TIFF (Tagged-ImageFájlformátum) fájlokként. Megadhatja, hogy a fájl legyen-e tömörítve, és a
tömörítés LZW vagy ZIP formátumban történjen. A TIFF olyan rugalmas bitképformátum, amelyet gyakorlatilag az összes rajzoló,
képszerkesztő és tördelő alkalmazás kezel. A TIFF jobban tömörít és nagyobb kompatibilitást biztosít más alkalmazásokkal, mint a PSD
formátum.

Photoshop PSD formátumban menti a nyers kamerafájlok másolatát. Megadhatja, hogy a program megtartsa-e a levágott képpontokat a
PSD-fájlban.

4. Kattintson a Mentés gombra.

  |  
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Feldolgozásverziók a Camera Raw bővítményben

 A Creative Commons licenc jogi feltételei nem vonatkoznak a Twitter™ és a Facebook rendszerben közzétett bejegyzésekre.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

2012-es verziójú feldolgozás

2010-es verziójú feldolgozás

2003-as verziójú feldolgozás

A feldolgozásverzió olyan technológia, amelyet a Camera Raw használ a fényképek korrigálásakor és renderelésekor. A használt
feldolgozásverziótól függően különböző lehetőségek és beállítások érhetők el az Alap lapon és a helyi korrekciók végrehajtásakor.

Azon képek esetén, amelyeket először a Camera Raw 7 programban szerkeszt, a 2012-es verziójú feldolgozás fog
működni. A 2012-es feldolgozásverzió új tónusvezérlőket és új tónus-hozzárendelési algoritmusokat kínál a nagy kontrasztú képekhez. A 2012-es
feldolgozásverzióval a csúcsfényeket, az árnyékokat, a fehéreket, az expozíciót és a kontrasztot állíthatja be az Alap panelen. Ezenkívül helyi
korrekciókat is megadhat a fehéregyensúlyhoz (hőmérséklet és színárnyalat), a csúcsfényekhez, az árnyékokhoz, a zajhoz és a moiré
mintázathoz.

A Camera Raw 6 bővítményben szerkesztett képekhez alapértelmezés szerint a 2010-es feldolgozásverzió
tartozik. A 2010-es verziójú feldolgozás élesítése és zajcsökkentése jobb, mint az előző, 2003-as verziójú feldolgozásé.

A Camera Raw 5.x és a korábbi verziók által használt eredeti feldolgozási motor.

Az újabb feldolgozás előnyeinek kihasználása érdekében a korábban szerkesztett képeket az aktuális feldolgozási verzióra frissítheti.

Ha frissíteni szeretne egy fényképet a Camera Raw 7 feldolgozásverzióra (2012-es), hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

Kattintson a kép előnézetének jobb alsó sarkában található Frissítés az aktuális feldolgozási verzióra gombra (a felkiáltójel ikonra).
A Fényképezőgép kalibrálása lapon válassza a Feldolgozás verziója > 2012 (aktuális) lehetőséget.

Ha egy korábbi feldolgozásverziót kíván alkalmazni egy képre, jelenítse meg a Fényképezőgép kalibrálása lapot, és válassza a Feldolgozás
verziója > 2010 vagy a Feldolgozás verziója > 2003 elemet.

Oktatóvideó
A Camera Raw 7 újdonságai

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://www.adobe.com/go/CHLvid60017_ps_hu


Szín- és színárnyalat-korrekció a Camera Raw bővítményben
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Megjegyzés:

Hisztogram és RGB-szintek
Árnyék- és csúcsfényvágás előnézete
A fehéregyensúly vezérlői
A tónus módosítása
Tónusgörbék finombeállítása
A Tisztaság, az Élénkség és a Telítettség vezérlői
HSL / szürkeárnyalatos vezérlők
Szín és színárnyalat korrigálása az Irányított korrigáló eszközzel
Szürkeárnyalatos kép tónusbeállítása
HDR-képek szerkesztése a Camera Raw bővítményben

Hisztogram és RGB-szintek
A hisztogram a kép egyes világosságértékeihez tartozó képpontok számát adja meg. Ha a hisztogram minden világosságértékhez nullától
különböző értéket tartalmaz, akkor a kép a teljes tónusskálát használja. Ha a hisztogram nem használja a teljes tónusskálát, akkor a kép egysíkú,
kevéssé kontrasztos. Ha a hisztogram a bal oldalon csúcsosodik ki, akkor árnyékvágást, ha a jobb oldalon, akkor csúcsfényvágást jelez.

A levágott képpontok előnézeti képen történő megtekintéséhez kattintson az Árnyékok vagy a Csúcsfények elemre. További tudnivalókat az
Árnyék- és csúcsfényvágás előnézete a Camera Raw bővítményben szakasz tartalmaz.

A képkorrekció egyik gyakori feladata a képpontértékek egyenletesebb elosztása a hisztogram jobb és bal oldala között, hogy ne az egyik végére
koncentrálódjanak az értékek.

A hisztogram három színrétegből áll, amelyek a vörös, a zöld és a kék színcsatornát jelentik. Fehér szín látszik, ha mindhárom csatorna
átfedésben van, és sárga, bíbor vagy cián látható, ha két RGB csatorna van átfedésben (sárga=vörös+zöld, bíbor=vörös+kék, cián=zöld+kék).

A hisztogram automatikusan változik, amikor módosítja a beállításokat a Camera Raw párbeszédpanelen.

A mutató alatt lévő képpont RGB értéke (az előnézeti képen) a hisztogram alatt látható.

A Színminta-vételező eszközzel  is elhelyezhet legfeljebb kilenc színminta-vételezőt az előnézeti képen. Az RGB értékek a kép
fölött láthatók. Színminta-vételezőt Alt+kattintással (Windows) vagy Option+kattintással (Mac OS) távolíthat el. A színminta-vételezők törléséhez
kattintson a Mintavételezők törlése elemre.

A mutató alatti képpont RGB értéke a Camera Raw párbeszédpanelen látható.

Árnyék- és csúcsfényvágás előnézete
Vágás akkor történik, ha egy képpont színértékei nagyobbak a képen megjeleníthető legnagyobb értéknél vagy kisebbek a legkisebbnél. A túl
fényes értékek fehérnek, a túl sötétek feketének látszanak a kimeneten. Az eredmény a kép részletgazdagságának csökkenése.

Ha az előnézeti képen szeretné látni a vágott képpontokat, jelölje be az Árnyékok vagy a Csúcsfények beállítást a hisztogram fölött. Ha csak
az árnyékok vágását szeretné megjeleníteni, nyomja le az U billentyűt, ha a csúcsfényekét, akkor pedig az O billentyűt.
Ha csak a vágott képpontokat szeretné látni, az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt lenyomva húzza az Expozíció, a
Helyreállítás vagy a Feketék csúszkát.

Az Expozíció és a Helyreállítás csúszka esetén a kép feketére változik, a levágott területek pedig fehéren jelennek meg. A Feketék csúszka
esetén a kép fehérre változik, a levágott területek pedig feketén jelennek meg. A színes területek egy színcsatornában (vörös, zöld vagy kék) vagy
két színcsatornában (cián, bíbor vagy sárga) való vágást jelentenek.

Egyes esetekben azért kerül sor vágásra, mert túl kicsi a használt színtér színtartománya. Ha színvágás történik, célszerű egy
nagyobb színtartományú színteret használni, például a ProPhoto RGB-t.
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A fehéregyensúly vezérlői
A fehéregyensúly módosításához határozza meg, hogy mely tárgyak legyenek a képen semleges színűek (fehérek vagy szürkék), majd módosítsa
a kép színeit úgy, hogy ezek a tárgyak semleges színűvé váljanak. Egy téma fehér vagy szürke része azt a színt veszi fel, amelyet a környezetből

vagy a vakuból származó fény rávetít. Ha a Fehéregyensúly eszközzel  megad egy fehérnek vagy szürkének szánt részt, a Camera Raw
meghatározza, hogy milyen színű fény mellett történt a fényképezés, majd automatikusan ennek megfelelően állítja be a kép megvilágítását.

A téma megvilágításának mértékét a színhőmérséklettel (kelvinben) szokták megadni, mert a természetes és az izzószálas fényforrások fényének
eloszlása kiszámítható a hőmérsékletük alapján.

A digitális fényképezőgép metaadatként rögzíti az expozíciókor használt fehéregyensúlyt. A Camera Raw bővítmény beolvassa ezt az értéket és
ezt használja kezdeti beállításként, amikor megnyitja a fájlt a Camera Raw párbeszédpanelen. Ez a beállítás általában megfelelő vagy ahhoz
közeli színhőmérsékletet ad. Ha nem teljesen megfelelő a fehéregyensúly, akkor módosíthatja azt.

Nem minden színvetítés a helytelen fehéregyensúly következménye. A DNG-profilszerkesztővel kijavíthatja a fehéregyensúly
beállítása után megmaradt színvetítést. Lásd: Színmegjelenítés beállítása a saját fényképezőgéphez a Camera Raw bővítményben.

A Camera Raw párbeszédpanel Alap lapján három vezérlővel korrigálhatja egy kép színvetítéseit:

A Camera Raw program alkalmazza a fehéregyensúly-beállítást, és annak megfelelően módosítja az Alap lapon látható
Hőmérséklet és Színárnyalat tulajdonság értékét. Ezekkel elvégezheti a színegyensúly finombeállítását.

A fényképezőgép fehéregyensúly-beállítását alkalmazza, ha az rendelkezésre áll.

A kép adatai alapján kiszámítja a fehéregyensúlyt.

A Camera Raw fájlok és a DNG-fájlok az alábbi fehéregyensúly-beállításokkal rendelkezhetnek: Daylight (napfény), Cloudy (felhős), Shade
(árnyék), Tungsten (izzó), Fluorescent (neon) és Flash (vaku).

Ha a Camera Raw nem ismeri fel a fényképezőgép fehéregyensúly-beállítását, akkor az Ahogy felvéve beállítás ugyanazt az
eredményt adja, mint az Automatikus.

A fehéregyensúlyt egyéni színhőmérsékletre állítja be. A Hőmérséklet érték csökkentésével javíthat egy alacsonyabb
színhőmérsékletű fénnyel készült képet. A Camera Raw bővítmény kékebbé teszi a kép színeit az alacsonyabb színhőmérsékletű (sárgás)
környezeti fény ellensúlyozására. Fordított esetben a Hőmérséklet érték növelésével javíthat egy magasabb színhőmérsékletű fénnyel készült
képet. A kép színeit a program melegebbé (sárgássá) teszi a magasabb színhőmérsékletű (kékes) környezeti fény ellensúlyozására.

A Hőmérséklet és a Színárnyalat vezérlők tartománya és egysége eltérő, amikor TIFF vagy JPEG formátumú képet korrigál. A
Camera Raw alkalmazásban például egy 2000–50 000 kelvin tartományú pontos hőmérséklet-korrekciós csúszkával állítható a nyers kamerafájlok
színhőmérséklete. JPEG és TIFF fájlok esetén a Camera Raw egy másik színhőmérsékletet, illetve fehéregyensúlyt próbál közelíteni, mivel
azonban az eredeti értéket már a fájl képpontadatainak módosítására használta fel, ezért a Camera Raw nem kínálja fel a pontos Kelvin
hőmérsékletskálát. Ilyenkor egy –100 és 100 közötti közelítő skála használható a hőmérsékletskála helyett.

Fehéregyensúly korrigálása 
A. A Hőmérséklet érték csökkentésével javíthat egy alacsonyabb színhőmérsékletű fénnyel készült képet. B. A Hőmérséklet csúszka balra
csúsztatásával javíthat egy alacsonyabb színhőmérsékletű fénnyel készült képet. C. Fénykép a színhőmérséklet beállítása után. 

A fehéregyensúly beállítása a zöld vagy bíbor színezet ellensúlyozására. A Színárnyalat érték csökkentésével zöldet, növelésével
bíbort adhat a képhez.

A fehéregyensúly gyors módosításához jelölje ki a Fehéregyensúly eszközt , majd kattintson olyan részre az előnézeti képen, amelynek
semleges szürkének kell lennie. A Hőmérséklet és a Színárnyalat tulajdonságok beállításával pontosan semlegessé teheti a kijelölt színt (ha
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lehetséges). Ha fehér részekre kattint, olyan csúcsfényes területet válasszon, amely fényvisszaverődéses csúcsfény helyett sok fehér részletet
tartalmaz. A Fehéregyensúly eszközre duplán kattintva visszaállíthatja a fehéregyensúlyt Ahogy felvéve értékre.

A tónus módosítása
A kép tónusskáláját az Alap lap tónusvezérlőivel módosíthatja.

Ha az Alap lap tetején lévő, tónusvezérlőket tartalmazó szakaszban az Automatikus elemre kattint, a Camera Raw elemzi a nyers képadatokat
tartalmazó képet, és automatikusan beállítja a tónusvezérlőket.

Az egyes tónusvezérlőknél külön is alkalmazhat automatikus beállításokat. Adott tónusvezérlőnél – például Expozíció vagy Kontraszt – külön
automatikus beállítás alkalmazásához a Shift billentyű nyomva tartásával kattintson duplán a csúszkára. Adott tónusvezérlő eredeti értékének
visszaállításához kattintson duplán annak csúszkájára.

Automatikus tónuskorrekciónál a Camera Raw figyelmen kívül hagyja a korábbi beállításokat a többi lapon (például a tónus finombeállítását a
Tónusgörbék lapon). Emiatt alkalmazza először az automatikus tónuskorrekciót (ha szükség van rá), ami a kép legjobb beállításainak közelítő
értékét adja. Ha fényképezéskor pontosságra törekedett, és szándékosan többféle expozícióval készített felvételeket, akkor nem célszerű ezt a
munkát semlegesíteni egy automatikusan elvégzett tónuskorrekcióval. Próbaképpen azonban ilyenkor is kattinthat az Automatikus beállításra, majd
visszavonhatja a korrekciót, ha nem megfelelő.

Az Adobe® Bridge alkalmazásban megjelenített előnézet az alapértelmezett képbeállításokat használja. Ha azt szeretné, hogy az alapértelmezett
képbeállítások már tartalmazzák az automatikus színárnyalat-korrekciót, jelölje be a Camera Raw beállításainak Alapértelmezett képbeállítások
szakaszában látható Automatikus színárnyalat-beállítások alkalmazása lehetőséget.

Ha az Adobe Bridge alkalmazásban megjelenített előnézet alapján hasonlít össze képeket, kapcsolja ki az Automatikus
színárnyalat-beállítások alkalmazása lehetőséget (ez az alapértelmezett állapota). Ellenkező esetben a már korrigált képeket fogja
összehasonlítani.

Korrigáláskor figyeljen a hisztogram végpontjaira, vagy használja az árnyék- és csúcsfényvágás előnézetét.

A tónusvezérlő csúszkák mozgatásakor az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt lenyomva megjelenítheti az árnyék- és
csúcsfényvágásokat. Addig húzza a csúszkát, amíg elkezdődik a vágás, majd kissé húzza vissza. (További tudnivalókat az Árnyék- és
csúcsfényvágás előnézete a Camera Raw bővítményben szakasz tartalmaz.)

Egy tónusvezérlő manuális beállításához húzza a csúszkát, írjon be egy számot a mezőbe, vagy jelöljön ki egy értéket a mezőben és
kattintson a Fel vagy Le nyílgombra.
Egy érték alapértelmezettre történő visszaállításához kattintson duplán a csúszkára.

Az Alap panelen megjelenő tónusvezérlők választéka az alkalmazott feldolgozásverziótól (PV2012-es, PV2010-es vagy PV2003-as)
függ.

A teljes kép fényességének beállítása. Állítsa olyan helyzetbe a csúszkát, amelynél a fénykép megfelelően jelenik meg és a
kép fényessége is megfelelő. Az expozícióértékek a fényképezőgépek rekesznyílásának megfelelő lépésekben állíthatók. A +1,00 mértékű
módosítás a rekesz 1 értékkel történő nyitásához hasonló eredménnyel jár. Hasonlóképpen, a -1,00 mértékű módosítás a rekesz 1 értékkel történő
csökkentéséhez hasonló eredménnyel jár.

A kép kontrasztjának növelése vagy csökkentése, amely főként a középtónusokra van hatással. A kontraszt növelésekor a
közepesen sötéttől a sötétig terjedő képterületek sötétebbek, a közepesen világostól a világosig terjedők világosabbak lesznek. A kép árnyalataira
fordított hatással van a kontraszt csökkentése.

A kép fényes területeinek beállítása. A csúszkát balra húzva sötétebbre állíthatja a csúcsfényeket és
helyreállíthatja a csúcsfények kiégettnek látszó részleteit. A csúszkát jobbra húzva világosabbra állíthatja a csúcsfényeket a vágás minimálisra
csökkentésével.

A kép sötét részeinek beállítása. A csúszkát balra húzva sötétebbre állíthatja az árnyékokat a vágás
minimálisra csökkentésével. A csúszkát jobbra húzva világosabbra állíthatja az árnyékokat és helyreállíthatja az árnyékok részleteit.

A fehér pontokhoz tartozó vágás beállítása. A csúszkát balra húzva csökkentheti a csúcsfények vágását. A
csúszkát jobbra húzva növelheti a csúcsfények vágását. (A vágás növelése a fényvisszaverődés csúcsfényeinél lehet szükséges, például fémes
felületek esetén.)

A fekete pontokhoz tartozó vágás beállítása. A csúszkát balra húzva növelheti a fekete pontokhoz tartozó
vágást (több árnyékot rendelhet a tiszta feketéhez). A csúszkát jobbra húzva csökkentheti az árnyék vágását.

Meghatározza a feketéhez rendelendő képértékeket. A csúszkát jobbra húzva növelheti a
feketére módosuló területeket, ami néha olyan hatást kelt, mint a kép kontrasztjának növelése. A legnagyobb változás az árnyékos részeken
figyelhető meg, miközben a középtónusok és a csúcsfények kevésbé változnak.

A csúcsfényes részek részletgazdagságának helyreállítása. A Camera Raw alkalmazás
bizonyos mértékig helyre tudja állítani a részletgazdagságot azokon a területeken, ahol egy vagy két színcsatorna fehérré vált.

Az árnyékos részek részletgazdagságának helyreállítása a feketék világosítása nélkül.
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Színezet

A Camera Raw alkalmazás bizonyos mértékig helyre tudja állítani a részletgazdagságot azokon a területeken is, ahol egy vagy két színcsatorna
feketévé vált. A Világos kitöltés eredménye hasonló a Photoshop® Árnyék/csúcsfény szűrője árnyékokra vonatkozó részének vagy az
After Effects® Árnyék/csúcsfény hatásának eredményéhez.

A kép világosságának vagy sötétségének szabályozása, az Expozíció tulajdonsághoz
hasonló eredménnyel. Attól eltérően azonban a kép csúcsfényeinek vagy árnyékainak vágása helyett a Fényesség csúszka jobbra húzásával
csökkentheti a csúcsfények és növelheti az árnyékok kiterjedését. Ez a vezérlő általában akkor adja a legjobb eredményt, ha először beállítja a
teljes kép tónusskáláját az Expozíció, a Helyreállítás vagy a Fekete csúszkával, majd ezután állítja be a Fényesség értékét. A fényerő jelentős
módosítása árnyék- vagy csúcsfényvágást eredményezhet, ezért a fényerő módosítása után szükség lehet az Expozíció, a Helyreállítás vagy a
Fekete tulajdonság újbóli beállítására.

Tudjon meg többet: Tekintse meg Matt Kloskowski A Camera Raw újdonságai című videobemutatóját.

Tónusgörbék finombeállítása
Az Alap lapon végzett tónuskorrekciók végrehajtását követően a Tónusgörbe lapon található vezérlőkkel pontosíthatja a képek korrekcióit. A
tónusgörbék tükrözik a képek tónusskáláját érintő módosításokat. A vízszintes tengely a kép eredeti tónusértékeit mutatja (bemeneti értékek), bal
oldalon a feketével és jobbra haladva fokozatosan világosodó értékekkel. A függőleges tengely a módosított tónusértékeket mutatja (kimeneti
értékek), az alul lévő feketétől felfelé haladva a fehérig.

Ha a görbe egy pontja felfelé mozdul, a kimenet világosabb, ha lefelé mozdul, a kimenet sötétebb tónusú lesz. A 45 fokos egyenes vonal azt jelzi,
hogy nem módosult a tónus válaszgörbéje: az eredeti bemeneti érték pontosan megegyezik a kimeneti értékkel.

A beágyazott Paraméteres lap tónusgörbéjével módosíthatja a kép egyes tónustartományainak értékeit. Azt, hogy az egyes területek tulajdonságai
(Csúcsfények, Fények, Sötétek Árnyékok) a görbe mely részeit befolyásolják, a grafikon alján lévő osztásvezérlők adják meg. A közepes értékű
(sötét és világos) területek tulajdonságai főként a görbe középső részére vannak hatással. A Csúcsfény és Árnyék tulajdonságok főleg a
tónusskála végein jelennek meg.

A tónusgörbék beállításához végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:
Húzza el a beágyazott Paraméteres lap Csúcsfények, Fények, Sötétek vagy Árnyékok csúszkáját. A görbe csúszkák által érintett
területeit növelheti vagy csökkentheti a területelválasztó vezérlők vízszintes tengely mentén történő húzásával.
Húzza át a görbe egy pontját a beágyazott Pont lapon. A pont húzásakor a Bemenet és a Kimenet tónusértékei a tónusgörbe alatt
láthatók.
Válasszon egy beállítást a beágyazott Pont lap Görbe menüjéből. A megadott beállítás csak a Pont lapon jelenik meg, a Paraméteres lap
beállításaiban nem. Az alapértelmezett beállítás a Közepes kontraszt.

Jelölje ki az eszköztáron az Irányított korrigáló eszköz Paraméteres görbe módozatát , majd húzza az egérmutatót a képen. Az
Irányított korrigáló eszköz Paraméteres görbe módozatával a képnek a kattintás helyén érvényes értékei alapján módosíthatja a
görbetartomány Csúcsfények, Fények, Sötétek és Árnyékok értékét.

Az Irányított korrigáló eszköz nem befolyásolja a pontgörbéket.

A Tisztaság, az Élénkség és a Telítettség vezérlői
Az összes szín telítettségét (élénkségét, tisztaságát) a Tisztaság, az Élénkség és a Telítettség vezérlőkkel módosíthatja az Alap lapon. (Egy adott
színtartomány telítettségének módosításához a HSL / szürkeárnyalatos lap vezérlőit használhatja.)

A helyi kontraszt fokozásával kölcsönöz mélységi érzetet a képnek. Elsősorban a középtónusokra hat. Ennek a beállításnak egy nagy
sugarú életlen maszkhoz hasonló a hatása. A beállítás használatakor érdemes legalább 100%-ra nagyítani a képet. A maximális hatás érdekében
előbb növelje addig a beállítás értékét, amíg meg nem jelennek a fényudvarok a kép szegélyei körül, majd kis mértékben csökkentse a beállítás
értékét.

Úgy módosítja a telítettséget, hogy a teljes telítettséghez közeli színeknél minimális legyen a vágás mértéke. A beállítás az összes
kevésbé telített szín telítettségét módosítja, a telítettebb színekre kevésbé van hatással. Az Élénkség vezérlővel megakadályozható a bőrtónusok
túlzott telítettsége is.

Az összes szín telítettségének egyforma módosítása -100-tól (monokróm) +100-ig (kétszeres telítettség) terjedő skálán.

HSL / szürkeárnyalatos vezérlők
A HSL / szürkeárnyalatos lap vezérlőivel külön-külön módosíthatja az egyes színtartományokat. Ha például egy vörös tárgy túl élénk és elvonja a
figyelmet, csökkentheti a Vörösök értéket a beágyazott Telítettség lapon.

Az alábbi beágyazott lapokon egy adott színtartomány színösszetevőjét módosító vezérlők találhatók:

A szín módosítása. Például a kék eget (és az összes többi kék tárgyat) ciánról lilára változtathatja.
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Telítettség

Világosság

Szürkeárnyalatos keverés

A lap tetejére

A lap tetejére

A lap tetejére

A szín élénkségének vagy tisztaságának módosítása. Például a kék eget szürkéről nagy telítettségű kékre változtathatja.

A színtartomány fényerejének módosítása.

Ha a Konvertálás szürkeárnyalatosra beállításra kattint, csak két beágyazott lap látható.

A lap vezérlőivel megadhatja, hogy az egyes színtartományok milyen mértékben jelenjenek meg a kép
szürkeárnyalatos változatán.

Szín és színárnyalat korrigálása az Irányított korrigáló eszközzel
Az Irányított korrigáló eszközzel a képkorrekcióra szolgáló lapokon található csúszkák használata helyett közvetlenül az egérmutatónak a
fényképen való húzásával végezhet színárnyalat- és színkorrekciókat. Az Irányított korrigáló eszköz mutatóját lefelé húzva csökkentheti például a
kék ég telítettségét, felfelé húzva pedig fokozhatja például egy piros kabát színezetét.

1. Az Irányított korrigáló eszközzel  végrehajtandó színkorrekcióhoz kattintson az eszközre az eszköztáron, majd válassza ki a kívánt
korrekció típusát, ez Színezet, Telítettség, Világosság vagy Szürkeárnyalatos keverés lehet. Ezt követően húzza az egérmutatót a képen.

A mutató fel, illetve jobb oldali irányba húzásával növelhetők, le, illetve bal oldali irányba való húzásával pedig csökkenthetők az értékek. Az
Irányított korrigáló eszköz mutatójának húzása közben több különböző színhez tartozó csúszka állása is megváltozhat. Az Irányított korrigáló
eszköz Szürkeárnyalatos keverés módozatának kiválasztása esetén a program szürkeárnyalatossá alakítja a képet.

2. Az Irányított korrigáló eszközzel  végrehajtandó színárnyalat-korrekcióhoz kattintson az eszközre az eszköztáron, majd válassza a
Paraméteres görbe lehetőséget. Ezt követően húzza az egérmutatót a képen.

Az Irányított korrigáló eszköz Paraméteres görbe módozatával a képnek a kattintás helyén érvényes értékei alapján módosíthatja a
görbetartomány Csúcsfények, Fények, Sötétek és Árnyékok értékét.

A T billentyűparanccsal válthat mindig vissza a legutóbb használt Irányított korrigáló eszközre.

Szürkeárnyalatos kép tónusbeállítása
A Tónus szétválasztása lapon színezheti a szürkeárnyalatos képeket. Megadhat egyetlen színt (például szépiát) a teljes tónustartományra, vagy
létrehozhat szétválasztott tónust, amikor az árnyékokra és a csúcsfényekre eltérő színt alkalmaz. A legsötétebb és legvilágosabb részek feketék
és fehérek maradnak.

Alkalmazhat speciális módosításokat is, például kereszthívást egy színes képen.

1. Jelöljön ki egy szürkeárnyalatos képet. (Ez olyan kép is lehet, amelyet a HSL / szürkeárnyalatos lap Konvertálás szürkeárnyalatosra
beállításával konvertált szürkeárnyalatossá.)

2. A Tónus szétválasztása lapon állítsa be a Színezet és a Telítettség tulajdonságokat a csúcsfényekhez és az árnyékokhoz. A Színezet a
tónus színét, a Telítettség az eredmény erősségét adja meg.

3. Az Egyensúly vezérlővel kiegyensúlyozhatja a Csúcsfény és az Árnyék vezérlők hatását. A pozitív értékek a Csúcsfény, a negatív értékek az
Árnyék vezérlő hatását növelik.

HDR-képek szerkesztése a Camera Raw bővítményben
A Camera Raw 7.1 vagy újabb bővítményben 16, 24 és 32 bites lebegőpontos képekkel is dolgozhat, ezeket gyakran HDR-képeknek (magas
dinamikus tartományú képeknek) nevezik. A Camera Raw TIFF és DNG formátumú HDR-képeket tud megnyitni. Ellenőrizze, hogy a képek
feldolgozásverziója 2012-es legyen. (Lásd: Feldolgozásverziók.)

A HDR-képek szerkesztéséhez az Alap lap vezérlőit használhatja. Az Alap lap Expozíció vezérlőjének tartománya kibővül, ha HDR-képekkel
dolgozik (+10 és -10 között).

A szerkesztés befejezése után kattintson a Kész elemre vagy a Kép megnyitása parancsra a kép megnyitásához a Photoshop alkalmazásban. A
kép megnyitása a munkafolyamat-beállítások függvényében 16 bites vagy 8 bites képként történik.

HDR-kép megnyitása a Camera Raw bővítményben:

A Bridge alkalmazásban jelölje ki a képet, és válassza a Fájl > Megnyitás a Camera Raw alkalmazásban parancsot. Mini Bridge esetén
kattintson a képre a jobb oldali gombbal (Ctlr-kattintás Mac esetén), és válassza a Megnyitás másik programmal > Camera Raw parancsot.

Bővebben a HDR-képekről tekintse meg a Photoshop súgójának Magas dinamikus tartományú képek témakörét.
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Helyhez kötött korrigálás a Camera Raw bővítményben

A lap tetejére

A lap tetejére

Megjegyzés:

Hőmérséklet (2012-es feldolgozásverzió)

Színárnyalat (2012-es feldolgozásverzió)

Expozíció (összes)

Csúcsfények (2012-es feldolgozásverzió)

Árnyékok (2012-es feldolgozásverzió)

Fényesség (2010-es és 2003-as feldolgozásverzió)

Kontraszt (összes)

Telítettség (összes)

Tisztaság (összes)

Élesség (összes)

Helyhez kötött korrigálás – ismertető
Helyhez kötött színkorrigálás a Kiigazító ecset eszközzel a Camera Raw bővítményben
Helyhez kötött színkorrigálás a Fokozatos szűrő eszközzel a Camera Raw bővítményben
Helyi korrekciós beállításkészletek mentése és alkalmazása

Helyhez kötött korrigálás – ismertető
A Camera Raw képkorrekcióra szolgáló lapjain található vezérlőkkel a fénykép egészének színe és árnyalata módosítható. A Camera Raw

programban a Kiigazító ecset eszközzel  és a Fokozatos szűrő eszközzel  korrigálhatja a fakításhoz és égetéshez hasonló módon a fénykép
meghatározott területét.

A Kiigazító ecset eszközzel a fénykép kívánt részeit „átfestve” külön kijelölt területeken korrigálhatja azok expozícióját, fényerejét, tisztaságát,
illetve hajthat végre egyéb korrekciókat.

A Fokozatos szűrő eszközzel ugyanezeket a jellemzőket fokozatosan korrigálhatja a fénykép kívánt területén. A terület szélessége tetszőleges
lehet.

Bármely fényképre mindkét típusú helyi korrekció alkalmazható. A helyi korrekciós beállítások több kiválasztott képre is alkalmazhatók. A helyi
korrekciók menthetők beállításkészletként, így a gyakran alkalmazott hatások gyorsan felhasználhatók ismételten is.

A Camera Raw bővítményben nem mindig sikerül elsőre a helyhez kötött színkorrigálás. Az ajánlott munkafolyamat szerint először is válassza ki
valamelyik eszközt, adja meg annak választható beállításait, majd korrigálja vele a fényképet. Ezt követően visszaléphet, és szerkesztheti a
korrekciót, illetve végrehajthat egy újat.

A helyhez kötött korrekciók a Camera Raw bővítményben alkalmazott többi korrekcióhoz hasonlóan visszafordíthatók. Ezek a korrekciók soha nem
módosítják végérvényesen a fényképet. A helyhez kötött korrekciókat a program a képpel együtt menti a Camera Raw megadott beállításaitól
függően egy XMP formátumú mellékfájlba vagy a Camera Raw adatbázisába.

Helyhez kötött színkorrigálás a Kiigazító ecset eszközzel a Camera Raw bővítményben

1. Jelölje ki a Kiigazító ecset eszközt  az eszköztáron (vagy nyomja le a K billentyűt).

A Camera Raw bővítményben, a Hisztogram alatt megjelennek a Kiigazító ecset eszköz beállításai, a maszk módja pedig Új módra vált.

2. A Kiigazító ecset eszköz beállításaiban a hatásokhoz tartozó csúszkák húzásával válassza ki a végrehajtani kívánt korrekció típusát:

Az elérhető hatások választéka az alkalmazott feldolgozásverziótól (2012-es, 2010-es vagy 2003-as) függ. Ha egy képet
frissíteni szeretne a 2012-es feldolgozásverzióra, kattintson a kép előnézetének jobb alsó sarkában található felkiáltójel ikonra.

A színhőmérséklet beállítása melegebbre vagy hidegebbre a kép meghatározott területén. A
fokozatos szűrésű hőmérsékleti hatás javíthatja a vegyes fényviszonyok között készült képeket.

A zöld vagy bíbor színvetítés ellensúlyozása.

A teljes kép fényességének módosítása. Expozíció típusú helyi korrekció alkalmazásával a hagyományos
fényképészetben használt fakításhoz és égetéshez hasonló hatás érhető el.

A részletek helyreállítása a kép túlexponált csúcsfényes területein.

A részletek helyreállítása a kép alulexponált árnyékos területein.

A kép fényerejének megadása. A középtónus-értékeknél erősebb hatású.

A kép kontrasztjának megadása. A középtónus-értékeknél erősebb hatású. 

A szín élénkségének (tisztaságának) módosítása.

A kép mélységének növelése a kontraszt helyi fokozásával.

A képek részletgazdagságának növelése a szegélyek körülhatárolásával. A negatív értékek életlenebbé teszik a
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Zajcsökkentés (2012-es feldolgozásverzió)

Moiré csökkentése (2012-es feldolgozásverzió)

Szegélyek elmosása (PV2012)

Szín (összes)

Méret

Lágy perem

Folyatás

Sűrűség

Automatikus maszk

Maszk megjelenítése

Megjegyzés:

Megjegyzés:

A lap tetejére

részleteket.

Az árnyékos területeknél tapasztalható világosságbeli zaj csökkentése.

A moiré képhibák, vagyis a színcsere helyesbítése.

Eltávolítja a színes szegélyeket az élekről. Lásd: Helyi színes szegélyek eltávolítása.

A kijelölt terület színárnyalattal való ellátása. A színezetet a hatás nevétől jobbra található színminta mezőben választhatja ki.

A hatás előre beállított mértékű erősítéséhez, illetve gyengítéséhez kattintson a plusz ikonokra (+), illetve mínusz ikonokra (-). Erősebb
korrekcióhoz többször is kattintson az adott ikonra. A hatás nulla értékre való visszaállításához kattintson duplán a csúszkára.

3. Adja meg az ecset beállításait:

Az ecset hegyének átmérőjét határozza meg, képpontokban mérve.

Az ecsetvonás keménységét szabályozza.

A korrekció mértékét szabályozza.

Az ecsetvonás átlátszóságának mértékét szabályozza.

A hasonló színű területekre korlátozza az ecsetvonásokat.

Be-, illetve kikapcsolja a maszk-átfedés láthatóságát a kép előnézetén.

4. Mutasson a képre a Kiigazító ecset eszközzel.

A szálkereszt jelöli az ecset érintkezési pontját. A folytonos vonalú kör mutatja az ecset méretét. A szaggatott vonalú fekete-fehér jelzi a
lágyítás mértékét.

Ha 0 érték van megadva a Lágy perem beállításnál, akkor az ecset méretét jelzi a szaggatott vonalú fekete-fehér kör. Nagyon
kicsi lágy perem értékeknél nem látszik a folytonos vonalú kör.

5. Fesse át a Kiigazító ecset eszközzel a kép korrigálni kívánt részét.

Az egérgomb felengedésekor egy tű ikon  jelenik meg az érintkezési ponton. A Kiigazító ecset eszköz beállításaiban Hozzáadásra vált a
maszk módja.

6. (kihagyható) A következő műveletek valamelyikével finomítsa a korrekciót:
A képen megjelenő hatás beállításához húzza arrébb a hatásokhoz tartozó csúszkákat a Kiigazító ecset eszköz beállításaiban.

A tű ikon elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez nyomja le a V billentyűt.

A maszk-átfedés láthatóságát a Maszk megjelenítése beállítással, az Y billentyű lenyomásával, illetve az egérmutatóval a tű ikonra való
mutatással kapcsolhatja be és ki.

A maszk-átfedés színének módosításához kattintson a Maszk megjelenítése opció mellett látható színtárra. Majd válasszon egy új színt a
pipettából.

A korrekció részleges visszavonásához kattintson a Kiigazító ecset eszköz beállításai között található Törlés lehetőségre, majd fesse át a
korrekciót.

Olyan radírecset létrehozásához, amelynek jellemzői eltérnek az aktuális Kiigazító ecset eszköz tulajdonságaitól, kattintson a Helyi
korrekciós beállítások menü gombjára , majd válassza a Külön radírméret lehetőséget. Ezt követően adja meg a radírhoz beállítani kívánt
Méret, Lágy perem, Folyatás és Sűrűség értéket.

A korrekció teljes visszavonásához jelölje ki a tű ikont, majd kattintson a Törlés gombra.

A legutóbbi korrekció visszavonásához nyomja le a Ctrl+Z (Windows), illetve Command+Z (Mac OS) billentyűkombinációt.

A Kiigazító ecset eszközzel végzett összes korrekció eltávolításához és a maszk mód Új módra váltásához kattintson az eszköz
beállításainak alján található Összes törlése elemre.

7. (kihagyható) A Kiigazító ecset eszközzel végzett további korrekcióhoz és a korrekciónak a 6. lépésben ismertetett mód szerint való
testreszabásához kattintson az Új elemre.

Ha több korrekciót is kíván végezni a Kiigazító ecset eszközzel, állítsa azt Hozzáadás módba, hogy át lehessen váltani a
korrekciók között. Adott korrekció kijelöléséhez és pontosításához kattintson az ahhoz tartozó tű ikonra.

Helyhez kötött színkorrigálás a Fokozatos szűrő eszközzel a Camera Raw bővítményben

1. Jelölje ki a Fokozatos szűrő eszközt  az eszköztáron (vagy nyomja le a G billentyűt).
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Megjegyzés:

Hőmérséklet (2012-es feldolgozásverzió)

Színárnyalat (2012-es feldolgozásverzió)

Expozíció (összes)

Csúcsfények (2012-es feldolgozásverzió)

Árnyékok (2012-es feldolgozásverzió)

Fényesség (2010-es és 2003-as feldolgozásverzió)

Kontraszt (összes)

Telítettség (összes)

Tisztaság (összes)

Élesség (összes)

Zajcsökkentés (2012-es feldolgozásverzió)

Moiré csökkentése (2012-es feldolgozásverzió)

Szegélyek elmosása (PV 2012)

Szín (összes)

A Camera Raw bővítményben, a Hisztogram alatt megjelennek a Fokozatos szűrő eszköz beállításai, a maszk módja pedig Új módra vált.

2. A Fokozatos szűrő eszköz beállításaiban az alábbi hatásokhoz tartozó csúszkák arrébb húzásával válassza ki a végrehajtani kívánt
korrekció típusát:

Az elérhető hatások választéka az alkalmazott feldolgozásverziótól (2012-es, 2010-es vagy 2003-as) függ. Ha egy képet
frissíteni szeretne a 2012-es feldolgozásverzióra, kattintson a kép előnézetének jobb alsó sarkában található felkiáltójel ikonra.

A színhőmérséklet beállítása melegebbre vagy hidegebbre a kép meghatározott területén. A
fokozatos szűrésű hőmérsékleti hatás javíthatja a vegyes fényviszonyok között készült képeket.

A zöld vagy bíbor színvetítés ellensúlyozása.

A teljes kép fényességének beállítása. Expozíció típusú fokozatos szűrő alkalmazásával a hagyományos
fényképészetben használt fakításhoz és égetéshez hasonló hatás érhető el.

A részletek helyreállítása a kép túlexponált csúcsfényes területein.

A részletek helyreállítása a kép alulexponált árnyékos területein.

A kép fényerejének megadása. A középtónus-értékeknél erősebb hatású.

A kép kontrasztjának megadása. A középtónus-értékeknél erősebb hatású.

A szín élénkségének (tisztaságának) módosítása.

A kép mélységének növelése a kontraszt helyi fokozásával.

A fénykép részletgazdagságának növelése a szegélyek körülhatárolásával. A negatív értékek életlenebbé teszik a
részleteket.

Az árnyékos területeknél tapasztalható világosságbeli zaj csökkentése.

A moiré képhibák, vagyis a színcsere helyesbítése.

Eltávolítja a színes szegélyeket az élekről. Lásd: Helyi színes szegélyek eltávolítása.

A kijelölt terület színárnyalattal való ellátása. A színezetet a hatás nevétől jobbra található színminta mezőben választhatja ki.

A hatás előre beállított mértékű erősítéséhez, illetve gyengítéséhez kattintson a plusz (+), illetve a mínusz (-)ikonra. A hatás nulla értékre
való visszaállításához kattintson duplán a csúszkára.

3. A fénykép adott területének fokozatos szűrővel való ellátásához húzza arrébb az egérmutatót a fényképen.

A szűrő a piros pontnál és a piros pontozott vonalnál indul, és továbbhalad a zöld ponton és a zöld pontozott vonalon túl.

A Fokozatos szűrő eszköz beállításaiban Szerkesztésre vált a maszk módja.

4. (kihagyható) A következő műveletek valamelyikével pontosítsa a szűrő működését:
A szűrő beállításához húzza arrébb a hatásokhoz tartozó csúszkákat a Fokozatos szűrő eszköz beállításaiban.

A segéd-átfedések láthatóságát az Átfedés megjelenítése opcióval (illetve a V billentyű lenyomásával) kapcsolhatja be és ki.

A hatás szabad kiterjesztéséhez, szűkítéséhez vagy elforgatásához az egérrel húzza arrébb a zöld, illetve a piros pontot.

A hatás eltolásához húzza arrébb a fekete-fehér pontozott vonalat.

Az egérmutatóval mutasson a zöld-fehér, illetve a piros-fehér pontozott vonalra, a zöld, illetve a piros pont közelében, amíg a mutató egy
kétfelé mutató nyíllá nem változik. Ezt követően húzza a mutatót a hatásnak a tartomány adott végén való kiterjesztéséhez vagy
szűkítéséhez.

Az egérmutatóval mutasson a zöld-fehér, illetve a piros-fehér pontozott vonalra, a zöld, illetve a piros ponttól távol, amíg egy kétfelé
mutató legömbölyített nyíllá nem alakul a mutató. Majd a hatás elforgatásához húzza el az egérmutatót.

A szűrő eltávolításához nyomja le a Backspace (Windows) vagy a Delete (Mac OS) billentyűt.

A legutóbbi korrekció visszavonásához nyomja le a Ctrl+Z (Windows), illetve Command+Z (Mac OS) billentyűkombinációt.

A Fokozatos szűrő eszközzel végzett hatások eltávolításához és a maszk mód Új módra váltásához kattintson az eszköz beállításainak
alján található Összes törlése elemre.

5. (kihagyható) A Fokozatos szűrő eszközzel végzett további hatás alkalmazásához és annak a 4. lépésben ismertetett mód szerint való
testreszabásához kattintson az Új elemre.
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 A Creative Commons licenc jogi feltételei nem vonatkoznak a Twitter™ és a Facebook rendszerben közzétett bejegyzésekre.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

Megjegyzés:

A lap tetejére

Megjegyzés:

Új helyi korrekciós beállítás

„Beállításkészlet neve” törlése

„Beállításkészlet neve” átnevezése

Beállításkészlet neve

Ha több hatással is el kívánja látni a fényképet a Fokozatosan szűrő eszközzel, adott hatás kijelöléséhez és pontosításához
kattintson valamelyik átfedésre.

Helyi korrekciós beállításkészletek mentése és alkalmazása
A helyi korrekciók menthetők beállításkészletként, így a hatások más képekre is gyorsan alkalmazhatók. A helyi korrekciós beállításkészletek

létrehozásához, kiválasztásához és kezeléséhez a Camera Raw beállításai menü  használható, amely a Kiigazító ecset vagy a Fokozatos szűrő

eszköz beállításai közül érhető el. A helyi korrekciós beállításkészletek a Kiigazító ecset eszköz  vagy a Fokozatos szűrő eszköz 
használatával alkalmazhatók.

Helyi korrekciók nem menthetők a Camera Raw képkészleteivel.

Kattintson a Camera Raw párbeszédpanelen a Kiigazító ecset vagy a Fokozatos szűrő eszköz beállításai között a Camera Raw beállításai

menü gombjára . Majd válassza az alábbi parancsok egyikét:

Beállításkészletként menti az aktuális helyi korrekciós hatás beállításait. Írjon be egy nevet, majd kattintson az
OK gombra. A mentett beállításkészletek megjelennek a Helyi korrekciós beállítások menüben, és a Camera Raw programban megnyitott
bármely képre alkalmazhatók.

Törli a kijelölt helyi korrekciós beállításkészletet.

Átnevezi a kijelölt helyi korrekciós beállításkészletet. Írjon be egy nevet, majd kattintson az OK
gombra.

Válasszon ki egy beállításkészletet, ha alkalmazni kívánja a beállításait a Kiigazító ecset eszközre vagy a Fokozatos
szűrő eszközre.

Helyi korrekciós beállításkészletek használatakor az alábbiakra érdemes figyelni:

Egyszerre csak egy helyi korrekciós beállításkészlet választható ki.

Amikor alkalmaz egy helyi korrekciós beállításkészletet a Kiigazító ecset eszközzel, továbbra is testreszabhatja az ecset beállításait, egyebek
között a Méret, a Lágy perem, a Folyatás és a Sűrűség értéket. A beállításkészlet a megadott ecsetméretre alkalmazza a hatás beállításait.

Egy helyi korrekciós beállításkészlet alkalmazása után a beállítások tetszés szerint finomíthatók.

Ugyanazok a hatásbeállítások érhetők el a Kiigazító ecset eszközhöz és a Fokozatos szűrő eszközhöz. Ennek következtében a helyi
korrekciós beállításkészletek bármelyik eszköz használatával alkalmazhatók függetlenül attól, hogy melyik eszközt használta a
beállításkészlet létrehozásához.

Oktatóvideó
A Camera Raw 7 újdonságai
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Képek elforgatás, vágása és retusálása a Camera Raw
bővítményben

A lap tetejére

A lap tetejére

A lap tetejére

A lap tetejére

Képek elforgatása
Kép dőlésmentesítése
Képek körülvágása
Vörösszem-eltávolítás
Foltok eltávolítása

Képek elforgatása
Kattintson a Kép elforgatása 90 fokkal balra gombra  (vagy nyomja meg az L billentyűt).

Kattintson a Kép elforgatása 90 fokkal jobbra gombra  (vagy nyomja le az R billentyűt).

Megjegyzés: A Szerkesztés menü parancsaival az Adobe Bridge alkalmazásban is elforgathatja a képeket a Camera Raw párbeszédpanel
megnyitása nélkül.

Kép dőlésmentesítése
1. A Camera Raw párbeszédpanelen jelölje ki a Dőlésmentesítés eszközt  (vagy nyomja meg az A billentyűt).
2. Húzza a Dőlésmentesítés eszközt az előnézeti képen a vízszintes és a függőleges megadásához.

Megjegyzés: A Vágás eszköz közvetlenül a Dőlésmentesítés eszköz használata után aktiválódik.

Képek körülvágása

1. A Camera Raw párbeszédpanelen jelölje ki a Vágás eszközt  (vagy nyomja meg a C billentyűt).

Ha a kezdeti vágási területet egy adott méretarányra szeretné korlátozni, tartsa lenyomva az egérgombot a Vágás eszköz  kijelölésekor,
és kattintson a megjelenő menü valamelyik elemére. A művelet korábban alkalmazott vágási területre való korlátozásához, a Ctrl
(Macintosh) billentyűt nyomva tartva kattintson, illetve jobb gombbal kattintson (Windows) a vágási területre.

2. Húzza a mutatót az előnézeti képen a vágási terület téglalapjának megrajzolásához.
3. A vágási terület áthelyezéséhez, méretezéséhez vagy elforgatásához húzza a területet vagy valamelyik fogópontját.

Megjegyzés: A vágási művelet érvénytelenítéséhez nyomja le az Esc billentyűt, amikor a Vágás eszköz aktív, vagy kattintson a Vágás
eszköz gombjára, tartsa azt lenyomva, és kattintson a menü Vágás törlése parancsára. A vágás érvénytelenítéséhez és a Camera Raw
párbeszédpanel képfeldolgozás nélküli bezárásához kattintson a Mégse gombra, vagy szüntesse meg a Vágás eszköz kijelölését és nyomja
le az Esc billentyűt.

4. Amikor elégedett a vágás előképén látható eredménnyel, nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.

A program átméretezi a körülvágott képet, hogy az kitöltse a megjelenítési területet, és az előnézet alatt látható Munkafolyamat-beállítások
hivatkozásra kattintva megtekinthető a kép új mérete és oldalainak hossza.

Vörösszem-eltávolítás
1. A kép legalább 100%-ra való nagyítása.

2. Az eszköztáron válassza a Vörösszemhatás eltávolítása eszközt  (vagy nyomja meg az E billentyűt).
3. A fényképen húzással jelöljön ki egy területet a vörösszem körül.

A Camera Raw a pupillának megfelelő méretűre alakítja a kijelölést. A kijelölés méretét a kijelölés szegélyeinek arrébb húzásával
módosíthatja.

4. A korrigált terület növeléséhez húzza jobbra a Pupilla méretéhez tartozó csúszkát a Hisztogram alatt található eszközbeállításokban.
5. A pupilla kijelölésen belüli területen és a szivárványhártya kijelölésen kívüli területen való sötétítéséhez húzza jobbra a sötétítés mértékét

szabályozó csúszkát.

A kijelölés kikapcsolásához és a korrekció ellenőrzéséhez törölje az Átfedés megjelenítése beállítás jelölését.

Megjegyzés: Több vörösszemhatás eltávolítására kijelölt terület közötti váltáshoz kattintson az egyik kijelölésre.



 

A lap tetejéreFoltok eltávolítása

A Folteltávolító eszközzel  egy adott területről vett minta alapján korrigálhatja a kép kijelölt területét.

1. Jelölje ki az eszköztáron a Folteltávolító eszközt .
2. Válasszon a Típus menü alábbi lehetőségei közül:

Javítás A mintaként szolgáló területnek megfelelően alakítja át a kijelölt terület textúráját, fényét és árnyalását.

Klón Átmásolja a kijelölt területre a kép mintaként szolgáló területét.

3. (kihagyható) A Folteltávolító eszköz által érintett terület méretének megadásához húzza el a Sugárhoz tartozó csúszkát a Hisztogram alatt
található eszközbeállításokban.

4. Helyezze a fényképre a Folteltávolító eszközt, majd kattintson a retusálni kívánt területre. A kijelölt terület körül megjelenik egy zöld és fehér
színű szaggatott vonalú kör. A zöld és fehér színű szaggatott vonalú kör a fényképnek azt a területét jelöli, amely a klónozás, illetve a javítás
mintájának alapjául szolgál majd.

5. Végezze el a következő műveletek bármelyikét:

A mintaterület megadásához belsejénél fogva húzza arrébb a zöld-fehér kört a kép másik területére.

A klónozásra, illetve javításra kijelölt terület megadásához belsejénél fogva húzza arrébb a piros-fehér kört.

A körök méretének módosításához, helyezze a mutatót valamelyik kör szegélyére. Ekkor a mutató egy kétirányú nyíllá alakul. Elhúzással
csökkentse vagy növelje a körök méretét.

A művelet érvénytelenítéséhez nyomja le a Backspace (Windows) vagy a Delete (Mac OS) billentyűt.

Ugyanígy jelölje ki a kép retusálni kívánt további területeit. A mintaként szolgáló területek újbóli megadásához kattintson az Összes törlése gombra
az eszközbeállításokban.

  |  
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Automatikus perspektívakorrekció a Camera Raw-ban | Photoshop
CC
Az objektív torzítása miatt ferdén megjelenő geometriai alakzatok kiegyenesítése

Jegyzet:

Oldal tetejére

Figyelmeztetés:

Helytelen lencse használata, vagy a fényképezőgép bemozdulása a fényképek perspektívájának döntöttségét vagy ferdeségét eredményezheti. A
perspektíva torzulhat, ami még egyértelműbb azokon a fényképeken, amelyek folytonos függőleges vonalakat vagy geometriai alakzatokat
tartalmaznak.

Az Adobe Camera Raw Upright módokat tartalmaz - négy beállítás, mely a perspektíva automatikus javításához használható. A korrekciók
manuális használatának lehetősége továbbra is igénybe vehető. Az Upright mód alkalmazása után a képet lehet tovább korrigálni a csúszka alapú
beállítások manuális módosításával.

A négy készlet egyikének alkalmazása előtt ajánlott a fényképezőgépéhez és a lencsekombinációhoz használható valamelyik
lencsekorrekciós profil alkalmazása. A lencsekorrekciós profil alkalmazása a torzuláskorrekció jobb elemzéséhez készíti elő a képet.

Lencsetorzítás manuális korrekciója az Upright készletek használatával

1. Tegye az alábbiak egyikét:

Nyisson meg egy nyers fájlt, vagy
a Photoshopban egy megnyitott kép esetén kattintson a Szűrő > Camera Raw szűrő elemre.

2. A Camera Raw ablakában lépjen a Lencsekorrekciók fülre.

3. (Nem kötelező) A Lencsekorrekciók > Profil lapon jelölje be az Objektívprofil korrekciójának engedélyezése jelölőnégyzetet.

A fényképnek az Upright készletekkel való feldolgozása előtt a fényképezőgépen és a lencsekombináción alapuló Objektívprofil
korrekciójának engedélyezése erősen ajánlott.

4. A Lencsekorrekciók > Manuális lapon négy Upright mód áll rendelkezésre. A fényképre való alkalmazáshoz kattintson a készletre.

Az Automatikus a perspektívakorrekció kiegyensúlyozott készletét alkalmazza.

A Szint perspektívakorrekciót alkalmaz a kép szintvonalának biztosításához.

A Függőleges szintvonali és függőleges perspektívakorrekciót alkalmaz.

A Teljes szintvonali, függőleges és vízszintes perspektívakorrekciót alkalmaz a képen.

A négy Upright mód kipróbálásakor, ha az Objektívprofil korrekciójának engedélyezése jelölőnégyzetet bejelöli vagy törli a
bejelölését (Lencsekorrekció > Profil), kattintson az Újraelemzés hivatkozásra az Upright készlet gombjai alatt.



Oldal tetejére

 
Upright mód kiválasztása, és további módosítás készítése a csúszkákkal

5. Váltogassa az Upright módokat, amíg megtalálja a legmegfelelőbb beállítást.

A négy Upright mód korrigálja és kezeli a torzulás és perspektíva jellegű hibákat. Nincs ajánlott vagy kedvenc beállítás. A legjobb
beállítás a fényképektől és egyebektől függ. Mielőtt döntene a fényképéhez a lehető legjobb Upright mód mellett, kísérletezzen a négy
beállítással.

6. Használja az Átalakítás csúszkáit ha további módosítások szükségesek. A Camera Raw modul már tartalmazza a (Helyzet) nevű új
csúszkát.

Húzza a Helyzet csúszkát balra, hogy korrigálja a fénykép vízszintes perspektíváját.
Húzza a Helyzet csúszkát·jobbra, hogy korrigálja a fénykép függőleges perspektíváját.

Képek példaként

 
Korrekció nélküli kép (balra), automatikus korrekciójú kép (középen), és szintvonalas korrekciójú kép (jobbra).
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Korrekció nélküli kép (balra), automatikus korrekciójú kép (középen), és Teljes korrekciójú kép (jobbra).

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Sugaras szűrő a Camera Raw modulban | Photoshop CC
A kép részeinek elrejtése vagy meghatározott területek erősítése a helyi javításokkal

A lap tetejére

Sugaras szűrő használata a fénykép finomításához
Billentyűparancsok és módosítók a Sugaras szűrő eszközhöz

Annak érdekében, hogy teljesen szabályozható legyen, hová kell irányítani a fényképen a néző tekintetét, a tárgyat ki kell emelni a képen.
Vignettálási effektust létrehozó néhány ilyen szűrő segíti ennek a célnak az elérését. Az ilyen szűrők azonban azt igénylik, hogy a fő tárgy a
fénykép középpontjában legyen.

Az Adobe Camera Raw 8.0 verzióban a Sugaras szűrők azonban lehetővé teszik, hogy a figyelmet a kép adott részére irányítsák, oda ahova
szeretnék, hogy a néző is figyeljen. Például használhatja a Sugaras szűrő eszközt, hogy egy ellipszis alakzatot rajzoljon a téma körül, és növelje a
terület expozícióját és világosságát az alakzaton belül, hogy több figyelmet kapjon a téma. A tárgy a fényképen bárhol lehet, nem kell feltétlenül a
középpontban elhelyezkednie.

A fényképnek a Sugaras szűrők használatával történő módosításának munkafolyamata így vázolható fel:

1. Nyissa meg a fényképet az Adobe Camera Raw beépülő modulban.
2. Állapítsa meg, hogy melyik az az egy vagy több tárgy, amire a néző figyelmét irányítani kell.
3. Beállítás:

(Nem kötelező) A Sugaras szűrő gyengítse a háttérre irányuló fókuszt
A Sugaras szűrő emelje ki a tárgyat
További szűrők beállítása, ha több tárgyat kell kiemelni

 
A fénykép tárgya nem látható tisztán az eredeti felvételen (balra), de ki lett emelve a Sugaras szűrő használatával (jobbra)

Sugaras szűrő használata a fénykép minőségének javításához

1. Tegye a következők egyikét:

Nyisson meg egy nyerskép fájlt, vagy
A Photoshopban egy megnyitott kép esetén kattintson a Szűrő > Camera Raw szűrő elemre.

2. Jelölje ki az eszköztáron a Sugaras szűrő eszközt.

Nyomja meg a J billentyűt, hogy bekapcsolja a Sugaras szűrő eszközt.

3. Az Új és a Szerkesztés választógomb használatával döntse el, hogy új szűrőt hoz-e létre, vagy módosítja valamelyik meglévőt.

4. Tegye a következők egyikét:

Sugaras szűrő létrehozásához kattintson a képre, és az egérrel rajzoljon egy kört vagy ellipszist. Ez az alakzat határozza meg, hogy
melyik lesz az a terület, amelyik érintett vagy éppen nem érintett rész a most végzendő változtatások során.
A Sugaras szűrő szerkesztése érdekében kattintson a fényképen valamelyik fogójelre. Ha ki lett választva, pirossá válik.

5. Annak meghatározásához, hogy a fénykép melyik területe változzék, válasszon Effektus beállítást (a csúszkák alatt).

Kívül A változtatások a kijelöltön kívüli területre vonatkoznak.
Belül A változtatások a kijelöltön belüli területre vonatkoznak.



A lap tetejére

6. Állítsa be a felvett Sugaras szűrő méretét (szélességét és magasságát) és tájolását. Válasszon szűrőt, és:

Kattintson és húzza át az egérrel a szűrő középpontját, hogy új helyre pozicionálja.
Vigye az egérmutatót a szűrő négy fogójelének egyikére, és amikor az egérmutató alakja megváltozik, húzással változtassa meg a szűrő
méretét.
Vigye az egémutatót a szűrő egyik széléhez, és amikor az egérmutató alakja megváltozik, húzza az egérrel a szűrő szélét, hogy
megváltoztassa a szűrő tájolását.

 
A Sugaras szűrő ellipszis jelöléssel látszik

7. A Sugaras szűrő kijelölt területének megváltoztatásához a csúszkák használhatók. A Lágy perem csúszka az alkalmazott hatás sötétedését
szabályozza.

 
A Sugaras szűrő eszköz beállításainak segítségével hatásokat alkalmazhat elliptikus maszkra.

8. Kövesse a 3–6 lépéseket Sugaras szűrők hozzáadásához vagy szerkesztéséhez.

9. Törölje az Átfedés mutatása jelölőnégyzet bejelölését, hogy megtekinthesse a fénykép végső kinézetét. Ha a Sugaras szűrők mindegyikét
szeretné törölni, és teljesen újakkal kezdeni, kattintson az Összes törlése gombra (ez a művelet nem vonható vissza).

Billentyűparancsok és módosítók a Sugaras szűrő eszközhöz
Új korrekciók

Körre korlátozott korrekció létrehozásához az egérrel húzás idején tartsa lenyomva a Shift billentyűt
Az egérrel húzás idején tartsa lenyomva a Szóköz billentyűt, hogy áthelyezze az ellipszist; engedje fel a Szóköz billentyűt, hogy folytassa az
új korrekció alakjának kialakításával
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Korrekciók szerkesztése

Korrekción belül fogott húzással áthelyezéskor tartsa lenyomva a Shift billentyűt, hogy az elmozdítást korlátozza a vízszintes vagy a
függőleges irányra.
Amikor a korrekció átméretezéséhez a négy fogójel valamelyikével húz, tartsa lenyomva a Shift billentyűt, hogy a korrekció alakja megtartsa
az eredeti oldalarányát.
Korrekción kívül fogott húzással történő forgatáskor tartsa lenyomva a Shift billentyűt, hogy az elfordulás mindig 15 fokonként történjen.
Amikor ki van jelölve a korrekció, az X billentyű megnyomása megfordítja az effektus hatókörét (például belüli helyett kívüli lesz)

Korrekciók törlése

Amikor ki van jelölve a korrekció, a Delete billentyű megnyomása törli a korrekciót
Ha az Options/Alt billentyűt lenyomva tartja egy létező korrekcióra kattintáskor, akkor törli azt

Maximális lefedésű korrekciók

Ha a Command/Control billentyűt lenyomva tartja egy üres területen végzett kettős kattintáskor, középre igazított és a körbevágott
képterületet lefedő korrekciót hoz létre
Ha a Command/Control billentyűt lenyomva tartja egy létező korrekción végzett kettős kattintáskor, kiterjeszti a korrekciót a teljes körbevágott
képterületre

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
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Továbbfejlesztett Folteltávolító a Camera Raw modulban | Photoshop
CC
Már a Javító ecsethez hasonlóan működő Folteltávolító eszközzel eltávolítható a fénykép minden nemkívánatos formája néhány

lépésben

A lap tetejére

A Folteltávolító eszköz használata
Fénykép kitisztítása a Folt láthatóvá tétele szolgáltatással

A Folteltávolító eszköz a Camera Raw modulban lehetővé teszi, hogy ugyanazon kép különböző területein történő mintavétellel korrigálja a kép
kijelölt területét. Ez az eszköz hasonló a Photoshop programban használt Helyreállító ecset működéséhez. A Folteltávolító eszköz
alapértelmezetten az ecset húzásakor a fényképen megjelöli a korrigálandó területeket. Például a huzal egy részének eltávolítása (a sisak és a
felső vezeték összekötése) ami zavarja a kilátást a kék égre.

A Folteltávolító eszköznek egy nyers képen való használata azt jelenti, hogy a nyers kép adatait közvetlenül dolgozza fel. A nyers kép adatainak
közvetlen használatával a korrigálási (helyreállítási vagy klónozási) művelethez egyértelműbb egyezéseket biztosít. Mivel a fényképezőgép nyers
képeinek minden szerkesztése és módosítása kísérő fájlokban tárolódik, ez a feldolgozás nem megsemmisítő hatású.

 
A bal oldali képen látható zavaró elemek a jobb oldali képen már el lettek távolítva

A Folteltávolító eszköz használata

1. Tegye a következők egyikét:

Nyisson meg egy nyerskép fájlt, vagy
a Photoshopban egy megnyitott kép esetén kattintson a Szűrő > Camera Raw szűrő elemre.

2. Jelölje ki az eszköztáron a Folteltávolító eszközt.

3. Válasszon a Típus menü alábbi lehetőségei közül:

Helyreállítás A mintaként szolgáló területnek megfelelően alakítja át a kijelölt terület textúráját, fényét és árnyalását.
Klónozás Átmásolja a kijelölt területre a kép mintaként szolgáló területét.

4. (Kihagyható) A Folteltávolító eszköz által érintett terület méretének megadásához húzza el a Méret csúszkát a Hisztogram alatt található
eszközbeállításokban.

Használja a billentyűzet szögletes zárójelek billentyűjét az ecsetméret megváltoztatásához

A nyitó szögletes zárójel ([) csökkenti az eszköz átmérőjét
A záró szögletes zárójel (]) növeli az eszköz átmérőjét.

5. Az újrakorrigáláshoz a fényképen húzza át az egérrel a megfelelő részt.

A kijelölést piros-fehér szaggatott kerettel körülvett terület jelzi.
A mintavételezett területet zöld-fehér szaggatott kerettel körülvett terület jelzi.



A lap tetejére

 
Válassza ki a kép helyreállítandó részét, és használja a Folteltávolító eszközt, hogy átfesse azt a területet. Használja a zöld és a piros
fogójelet (jobb oldali kép) hogy újrapozicionálja a kijelölés és a mintavétel területét

6. (Nem kötelező) Az alapértelmezetten kijelölt mintavétel terület megváltoztatásához tegye a következők egyikét:

Automatikusan. Kattintson a kijelölt terület fogójelére, és nyomja meg a ferde törtvonal (/) billentyűjét. Új terület lesz a mintavételi.
Nyomogassa a ferde törtvonal (/) billentyűjét addig, amíg megtalálja a legmegfelelőbbet.
Manuálisan. A mintavétel terület újrapozicionálásához használja a zöld fogójelet.

Ha hosszabb húzásokkal a kép nagyobb részeit jelöli ki, a jobb oldali mintavételi terület megfelelője nem található meg azonnal. A
különböző lehetőségek kipróbálásához kattintson a ferde törtvonal (/) billentyűjének megnyomásával, és az eszköz automatikusan elvégzi
a további terület mintavételezését.

7. A Folteltávolító eszköz használatával végzett összes korrekció eltávolításához kattintson az Összes törlése gombra.

Billentyűparancsok és módosítók
Kör alakú folt

A Control/Command billentyűt lenyomva tartva kattintson, hogy létrehozzon egy kör alakú foltot; és húzással állítsa be a folt forrását.
A Control/Command + Option/Alt billentyűt lenyomva tartva kattintson, hogy létrehozzon egy kör alakú foltot; és húzással állítsa be a folt
méretét.

Négyszögletes kijelölés:

Az Option/Alt billentyűt lenyomva tartva kattintson, hogy definiáljon egy négyszögletes kijelölést. Az egér gombjának felengedésekor ebben a
(pirossal kiemelt) kijelölésben minden folt törlődik.

Kijelölt terület vagy folt kiterjesztése

A Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson, hogy egy létező kijelölésű foltot a „pontok összekötése” módszerrel kiterjesszen.

Kijelölt terület vagy folt törlése:

Jelöljön ki egy piros vagy zöld fogójelet, és a kijelölt korrekció törléséhez nyomja meg a Delete billentyűt.
Ha az Options/Alt billentyűt lenyomva tartja egy fogójelre kattintáskor, akkor törli azt.

Fénykép kitisztítása a Folt láthatóvá tétele szolgáltatással
Ha a számítógép képernyőjével dolgozik, akkor lehetősége van a legtöbb látható folt és tökéletlenség felismerésére és eltávolítására. Ha azonban
teljes felbontásban kinyomtatja, a nyomat tartalmazhat több olyan tökéletlenséget, ami a képernyőn nem volt látható. Ezek a tökéletlenségek
különböző típusúak lehetnek – szennyeződés a fényképezőgép érzékelőjén, portré esetén esetleg retusálandó dolgok, felhőfoszlányok a kék égen
stb. Teljes felbontásban ezek a tökéletlenségek zavarók lehetnek.

Az új Foltok megjelenítése lehetőség segítségével megkereshetők ezek a tökéletlenségek, amelyek azonnal nem láthatók. Amikor a Foltok
megjelenítése jelölőnégyzetet választja (a Folteltávolító eszköz beállításaiban található), a kép invertálódik. A kép kitisztításához ekkor használható
a Folteltávolító eszköz a Foltok megjelenítése üzemmódban.



 
A Foltok megjelenítése jelölőnégyzet a Folteltávolító eszköz beállítása

1. Tegye a következők egyikét:

Nyisson meg egy nyerskép fájlt, vagy
A Photoshop CC programban egy megnyitott kép esetén kattintson a Szűrő > Camera Raw szűrő elemre.

2. Jelölje ki az eszköztáron a Folteltávolító eszközt, majd jelölje be a Folt megjelenítése jelölőnégyzetet.

A kép negatívba vált, és a képelemek körvonalai jobban láthatók.

Lent, be van kapcsolva a Foltok megjelenítése, és az olyan fölösleges elemek, mint a felhőfoszlányok (balra) el lettek távolítva (jobbra)

 
Fent, ki van kapcsolva a Foltok megjelenítése, és az olyan fölösleges elemek, mint a felhőfoszlányok (balra) el lettek távolítva (jobbra)

3. Használja a Foltok megjelenítése csúszkáját, hogy megváltoztassa a negatív kép kontrasztküszöbét. Állítsa a csúszkát különböző
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kontrasztszintekre, hogy megfigyelje az olyan tökéletlenségeket, mint az elmosódási hiba, a pöttyök és más nem kívánatos elemek.

Ha be van jelölve a Foltok megjelenítése jelölőnégyzet, a láthatóvá tételi küszöb a következőképpen változtatható meg:

Növelés: Nyomja meg a . (pont) billentyűjét
Növelés (nagyobb léptékben): Nyomja meg egyszerre a Shift és a pont billentyűjét
Csökkentés: Nyomja meg a , (vessző) billentyűjét
Csökkentés (nagyobb léptékben): Nyomja meg egyszerre a Shift és a vessző billentyűjét

4. Használja a Folteltávolító eszközt a kép nem kívánatos elemeinek klónozásához vagy javításához. Törölje a Foltok megjelenítése
jelölőnégyzet bejelölését, hogy megtekintse az eredményül kapott képet.

5. A 2., 3., és 4. lépések ismétlése.
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Élesítés és zajcsökkentés a Camera Raw bővítményben

A lap tetejére

Mérték

Sugár

Részletesség

Maszkolás

A lap tetejére

Megjegyzés:

Fényképek élesítése
Zaj csökkentése

Fényképek élesítése
A Részletesség lap élesség vezérlőivel módosíthatja a kép körülhatárolását. A helyi élesítéshez a Kiigazító ecset eszköz és a Fokozatos szűrő
eszköz egyaránt a Sugár, a Részletesség és a Maszkolás értékét használja.

A Camera Raw beállítási párbeszédpaneljén található Élesítés alkalmazása beállítással megadhatja, hogy az élesítés minden képre vagy csak az
előnézetekre vonatkozzon.

A Camera Raw programon belüli beállítások megnyitásához kattintson az eszköztár Beállítások párbeszédpanel megnyitása  gombjára.

1. Nagyítsa az előnézetet legalább 100%-ra.
2. A Részletesség lapon szükség szerint módosítsa az alábbi vezérlőket:

A szegélyek körülhatárolásának módosítása. Az élesítés Mérték beállításának növelésével növelheti az élesítést. A nulla (0) érték
kikapcsolja az élesítést. A Mérték beállítás csökkentése általában tisztább képet eredményez. Ez a módosítás a Maszk életlenítése szűrő
egy változata, amely megkeresi a környező képpontoktól eltérő képpontokat a megadott küszöbérték alapján, és növeli a képpontok
kontrasztját a megadott mértékben. Nyers kamerafájl megnyitásakor a Camera Raw bővítmény kiszámítja a küszöbértéket a fényképezőgép
típusa, az ISO érték és az expozíciókompenzáció alapján.

Az élesítés által módosítandó részletesség méretének beállítása. A részletgazdag fényképeknél általában kisebb értéket kell
beállítani. A kevésbé részletgazdag fényképeknél nagyobb sugarú beállítás is használható. Túl nagy sugár hatására általában
természetellenessé válik a kép.

Azt állítja be, hogy a nagyfrekvenciás adatok közül mennyi legyen élesítve a képen, valamint azt, hogy mennyire
hangsúlyozza ki az élesítés a szegélyeket. A kisebb értékekkel elsősorban az elmosódás megszüntetése érdekében élesíthetők a szegélyek.
A nagyobb értékek a kép textúráinak hangsúlyozására alkalmasak.

A szegélymaszkot szabályozza. Nulla (0) érték megadásakor a kép minden eleme azonos mértékben lesz élesítve. 100 érték
esetén csak a legerősebb szegélyek körüli területre korlátozódik az élesítés. Az élesítendő (fehér) területek és a maszkolt (fekete) területek
megjelenítéséhez a csúszka arrébb húzása közben tartsa nyomva az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyűt.

3. (Választható) Ha a legújabb élesítési algoritmust kívánja alkalmazni a képekre, akkor kattintson a kép előnézetének jobb alsó sarkában

található Frissítés az aktuális feldolgozási verzióra (2012) gombra .

Zaj csökkentése
A Részletesség lap Zajcsökkentés szakaszának vezérlőivel csökkentheti a képzajt (a képminőséget rontó, oda nem illő pontokat). A képzaj lehet
világosságzaj (szürkeárnyalatos képen), amitől a kép szemcsésnek látszik, és lehet színzaj, ami általában színes pontokként jelenik meg a képen.
A nagy ISO értékkel vagy gyengébb minőségű digitális fényképezőgépekkel készült fotókon észrevehető a zaj.

A zajcsökkentés beállításához először nagyítsa legalább 100%-ra az előnézeti képet, hogy látható legyen a zajcsökkentés hatása.

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Megjegyzés:

Világosság

Világosság részletessége

Világosság kontrasztja

Szín

Színrészletesség

A Szín és a Színrészletesség csúszkával csökkentheti a színtelítettségi zajt, miközben megőrzi a színek részletességét (jobbra lent).

Ha szürkén jelenik meg a Világosság részletessége, a Világosság kontrasztja és a Színrészletesség csúszka, kattintson a kép

előnézetének jobb alsó sarkában található Frissítés az aktuális feldolgozási verzióra (2012) gombra .

A világosságbeli zajt csökkenti.

A világosságbeli zaj küszöbértékét állítja be. Zajos fényképek esetén hasznos. Nagyobb értékekkel több részlet
őrizhető meg, de az eredmény zajos lehet. Kisebb értékekkel tisztább eredmény érhető el, de csökkenhet a részletesség.

A világosság kontrasztjának küszöbértékét állítja be. Zajos fényképek esetén hasznos. Nagyobb értékekkel
kontrasztosabb eredmény érhető el, de pettyek vagy foltok jelenhetnek meg. Kisebb értékekkel simább átmenet érhető el, de a kontraszt is
csökkenhet.

A színbeli zajt csökkenti.

A színbeli zaj küszöbértékét állítja be. Nagyobb értékekkel vékony, részletes színszegélyek érhetők el, de foltok jelenhetnek
meg. Kisebb értékekkel eltávolíthatók a színes foltok, de elmosódhatnak a színek.

A Camera Raw bővítményben végrehajtott zajcsökkentést a következő videók mutatják be:

Hatásosabb zajcsökkentés a Photoshop® CS5 alkalmazásban (Matt Kloskowski)

Objektívkorrekció és zajcsökkentés az Adobe® Camera Raw alkalmazásban (Russell Brown)

Photoshop CS5 – Camera Raw 6.0 (Justin Seeley)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://www.peachpit.com/podcasts/episode.aspx?e=102a9f80-8d15-4fc8-b3e1-80065441b5d0
http://av.adobe.com/russellbrown/ACRWhatsNew_SM.mov
http://www.tipsquirrel.com/index.php/2010/04/photoshop-cs5-camera-raw-6-0/


Az objektív torzításának korrigálása a Camera Raw bővítményben

A lap tetejére

A lap tetejére

A lap tetejére

A lencsekorrekciókról
A kép perspektívájának és az objektívhibák automatikus korrekciója
Egy szakértőtől
A kép perspektívájának és az objektívhibák kézi korrekciója
Színi eltérés javítása a Camera Raw 7.1 bővítményben

A lencsekorrekciókról
A fényképezőgépek objektívjei különböző típusú hibákat idézhetnek elő meghatározott fókuszértékeknél, rekesznyílásoknál és
fókusztávolságoknál. Ezeket a torzításokat és eltéréseket a Camera Raw párbeszédpanel Lencsekorrekció lapján korrigálhatja.

A vinnyettálás következtében a kép szélei, főként a sarkai sötétebbek a kép közepénél. A vinnyettálást a Lencsekorrekció lap Lencse vinnyettálása
szakaszának vezérlőivel szüntetheti meg.

A hordótorzítás hatására az egyenes vonalak látszólag kifelé görbülnek.

A párnatorzítás hatására az egyenes vonalak látszólag befelé görbülnek.

A színi eltérést az okozza, hogy az objektív nem tudja egyszerre az egy helyen lévő különböző színekre beállítani az élességet. A színi eltérés
egyik típusánál a különböző színű fények képei élesek, de minden kép egy kissé eltérő méretű. A színi eltérések másik fajtája a
fényvisszaverődéses csúcsfények szegélyét befolyásolja, például a vízfelületről vagy a csiszolt fémfelületről visszavert fények esetén. Ekkor
rendszerint egy lila szegély keletkezik a fényvisszaverődéses csúcsfények körül.

Eredeti kép (fent) és a színi eltérés javítása utáni kép (lent)

A kép perspektívájának és az objektívhibák automatikus korrekciója
A Camera Raw párbeszédpanel Lencsekorrekciók lapján beágyazott Profil lapon található beállításokkal javíthatók ki az objektívek okozta gyakori
torzítások. A profilok a fénykép elkészítéséhez használt fényképezőgépet és objektívet azonosító Exif-metaadatokon alapulnak, és a hibák a
profiloknak megfelelően küszöbölhetők ki.

Egy szakértőtől

Russell Brown bemutatja, hogyan
alkalmazható a lencsekorrekció és a
zajcsökkentés a Camera Raw 6-ban
(05:55).... Bővebben

http://av.adobe.com/russellbrown/ACRWhatsNew_...

(Russell Brown)

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

http://av.adobe.com/russellbrown/ACRWhatsNew_SM.mov
http://av.adobe.com/russellbrown/ACRWhatsNew_SM.mov
http://www.adobe.com/hu/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/hu/community/publishing/download.html


Megjegyzés:

Torzítás

Színi eltérés

Vinnyettálás

A lap tetejére

Torzítás

Függőleges

Vízszintes

Elforgatás

Méretezés

Vörös-cián szegély javítása

Kék-sárga szegély javítása

Szegélyek elmosása

Mérték

Középpont

1. A Camera Raw párbeszédpanel Lencsekorrekció lapján beágyazott Profil lapon válassza az Objektívprofil korrekciójának engedélyezése
beállítást.

2. Ha a Camera Raw bővítmény nem talál automatikusan megfelelő profilt, válasszon profilt a típus, a modell és a profil megadásával.

Néhány fényképezőgépnek csak egy objektívje van, és néhány objektívhez csak egy profil tartozik. Az elérhető objektívek
attól függenek, hogy nyers vagy nem nyers fájlt kíván módosítani. A támogatott objektívek listáját a következő támogatási cikkben találja:
Objektívprofilok támogatása | Lightroom 3, Photoshop CS5, Camera Raw 6. Egyéni profilok létrehozásához használja az Adobe Lens Profile
Creator alkalmazást.

3. Ha szükséges, a Mérték csúszkák segítségével módosítsa a profil által alkalmazott korrekciót:

Az alapértelmezett 100 érték a profil által megadott torzításkorrekció 100%-os alkalmazását jelenti. 100-nál nagyobb értékkel
jobban, 100-nál kisebb értékkel kisebb mértékben korrigálható a torzítás.

Az alapértelmezett 100 érték a profil által megadott színeltérés-korrekció 100%-os alkalmazását jelenti. 100-nál nagyobb
értékkel jobban, 100-nál kisebb értékkel kisebb mértékben korrigálható a színi eltérés.

Az alapértelmezett 100 érték a profil által megadott vinnyettáláskorrekció 100%-os alkalmazását jelenti. 100-nál nagyobb
értékkel jobban, 100-nál kisebb értékkel kisebb mértékben korrigálható a vinnyettálás.

4. (Választható) Ha a módosításokat alkalmazni szeretné az alapértelmezett profilra, válassza a Beállítások > Új objektív-alapprofil mentése
elemet.

A kép perspektívájának és az objektívhibák kézi korrekciója
Átalakítási és vinnyettálási korrekciók az eredeti és a levágott képekre alkalmazhatók. Az objektívvinnyettákkal módosíthatók az expozíciós értékek
a sötét sarkok világosításához.

1. Kattintson a Camera Raw párbeszédpanel Lencsekorrekció lapján beágyazott Manuális lapfülre.

2. Az Átalakítás csoportban módosítsa megfelelően a következő beállításokat:

Húzza jobbra a csúszkát a hordótorzítás korrigálásához és a középponttól kifelé görbülő vonalak kiegyenesítéséhez. Húzza balra a
csúszkát a párnatorzítás korrigálásához és a középpont felé görbülő vonalak kiegyenesítéséhez.

Ezzel a beállítással helyesbíthető a perspektíva a felfelé vagy lefelé megdöntött fényképezőgéppel készült képeken. A
függőleges vonalakat párhuzamosra igazítja.

Ezzel a beállítással helyesbíthető a perspektíva a jobbra vagy balra elfordított fényképezőgéppel készült képeken. A vízszintes
vonalakat párhuzamosra igazítja.

Ezzel a beállítással korrigálható a fényképezőgép megdöntése.

Ezzel a beállítással módosítható a képméretezés. Kisebbre állítva eltávolíthatók a perspektívakorrekció és a torzítások okozta
üres területek. Nagyobbra állítva megjeleníthetők a levágási határon túlnyúló képterületek.

3. A Színi eltérés csoportban módosítsa megfelelően a következő beállításokat:

A vörös csatorna méretének módosítása a zöld csatornához képest.

A kék csatorna méretének módosítása a zöld csatornához képest.

Nagyítson fel egy olyan területet, amely nagyon sötét vagy fekete részleteket tartalmaz nagyon világos vagy fehér háttér előtt. Keresse
meg az eltérő színű szegélyt. A színeltérés jobban kivehető lesz, ha lenyomva tartja az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS)
billentyűt, miközben a csúszka húzásával elrejti a másik szín csúszkájával kijavított eltérést.

Az összes szegélyképződés – beleértve a színértékek közötti éles váltásokat is – korrekciójához válassza az Összes
szegély lehetőséget. Ha az Összes szegély lehetőség kiválasztásakor halvány szürke vonalak keletkeznek vagy egyéb nem kívánt hatások
tapasztalhatók, akkor válassza a Csúcsfények szegélye lehetőséget. Ekkor a program csak a szegélyképződés legvalószínűbb helyén, a
csúcsfények szegélyén korrigálja a szegélyképződést. A szegélyek elmosásának kikapcsolásához válassza a Ki lehetőséget.

4. A Lencse vinnyettálása csoportban módosítsa megfelelően a következő beállításokat:

Húzza jobbra (a pozitív értékek felé) a Mérték csúszkát a fénykép sarkainak világosításához. Húzza balra (a negatív értékek felé) a
csúszkát a fénykép sarkainak sötétítéséhez.

Húzza balra (a kisebb értékek felé) a Középpont csúszkát, ha a Mérték beállítást nagyobb, a sarkoktól távolabbi területre
szeretné alkalmazni. Húzza jobbra (a nagyobb értékek felé), ha a sarkokhoz közeli területre szeretné korlátozni a módosítást.

http://kb2.adobe.com/hu/cps/846/cpsid_84666.html
http://labs.adobe.com/technologies/lensprofile_creator/
http://labs.adobe.com/technologies/lensprofile_creator/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cdavies/XML/hu-hu/Products/Bridge/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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A lap tetejére

Megjegyzés:

Színi eltérés javítása a Camera Raw 7.1 bővítményben
A Camera Raw 7.1 bővítményben egy jelölőnégyzet segítségével automatikusan javíthatja a kék-sárga és a vörös-zöld szegélyeket (oldalirányú
színi eltérés). A lila-bíbor és a zöld eltérést pedig csúszkákkal javíthatja (tengelymenti színi eltérés). A tengelymenti színi eltérés gyakran a nagy
rekesszel készített felvételeken jelenik meg.

A vörös-zöld és a kék-sárga színeltolódás eltávolítása
A Lencsekorrekció panel Szín lapján jelölje be a Színi eltérés eltávolítása négyzetet.

A globális lila-bíbor és zöld szegélyek eltávolítása
A Lencsekorrekció panel Szín lapján állítsa be a lila és a zöld Mérték csúszkákat. Nagyobb értékhez erősebb színszegély-elmosás tartozik.
Ügyeljen arra, hogy ne módosítsa a képen szereplő lila és zöld tárgyak saját színét.

Az érintett lila és zöld árnyalattartományt a Lila árnyalat és a Zöld árnyalat csúszkával állíthatja be. Húzza a végpontokat jelölő mutatókat az
érintett színek tartományának kiterjesztéséhez vagy szűkítéséhez. A végponti mutatók közötti terület húzásával áthelyezheti az árnyalattartományt.
A végpontok közötti terület legkisebb mérete tíz egység. A zöld csúszkák közötti terület alapértelmezett esetben szűk a kép zöld-sárga színű
területeinek, például a lombozatok védelméhez.

A lila és a zöld tárgyak éleit a helyi kiigazító ecsettel védheti.

A csúszkák húzása közben az Alt/Option gomb megnyomásával segítheti a beállítás képi hatásának ellenőrzését. A szegély színe semleges lesz
húzás közben a szín eltávolítása során.

Helyi színes szegélyek eltávolítása
A helyi ecset- és színátmenet-korrekciók minden színű szegélyt eltávolítanak. A helyi szegélyelmosás csak a 2012-es feldolgozásverzióban érhető
el.

Válassza ki az ecset vagy színátmenet eszközt, és húzza el a képen.
Állítsa be a Szegélyek elmosása csúszkát. A pozitív érték eltávolítja a színes szegélyt. A negatív értékek megvédik a képterületeket a
globálisan alkalmazott szegélyelmosástól. A -100-as érték minden szegélyelmosástól megvédi a területet. Például egy erős globális lila
szegélyelmosás a kép lila tárgyait kifakíthatja vagy az éleiket módosíthatja. Ha ezeket a területeket befesti a Szegélyek elmosása eszköz -
100 értékével, akkor a színeik változatlanul maradnak.

A legjobb eredményeket úgy érheti el, ha az átalakítási lencsekorrekciókat még a helyi színes szegélyek elmosása előtt elvégzi.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
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Kép ellátása fényképezőgép-profillal
Alapértelmezett fényképezőgép-profil megadása
Képcsoport ellátása profillal
Fényképezőgép-profil készlet létrehozása
Profilok testreszabása a DNG-profilszerkesztővel

A Camera Raw minden támogatott fényképezőgép-típushoz rendelkezik a nyers képek feldolgozásához szükséges színprofillal. A program két,
standard fényviszonynak megfelelő célszín lefényképezése alapján készíti el ezeket a profilokat, amelyek egyébként nem ICC színprofilok.

ACR-verzió Ezek a profilok kompatibilisek a Camera Raw és a Lightroom program korábbi verzióival. A verziószám a Camera Raw azon
verziójának felel meg, amelyben a profil először megjelent. Az ACR-profilok a régi fényképekkel is egyező működést nyújtanak.
Szabványos Adobe A szabványos profilok jelentős mértékben javítják a színek leképezését, elsősorban a meleg árnyalatok – azaz a vörös, a
sárga és a narancssárga árnyalatok – esetén a korábbi Adobe fényképezőgép-profilokhoz képest.
Fényképezőgép-egyeztetés A Fényképezőgépnek megfelelő profilok a fényképezőgép gyártója által adott beállításoknak megfelelően kifejlesztett
színmegjelenítést igyekszenek elérni. A Fényképezőgépnek megfelelő profilokat akkor használja, ha a fényképezőgép gyártója által készített
szoftvernek megfelelően kívánja leképezni a színeket.
Mind az Adobe Standard, mind a Fényképezőgépnek megfelelő fényképezőgép-profilok a kép további korrekciójának kiindulási pontjaként
szolgálnak. Ezért ezeket a profilokat az Alap, a Tónusgörbék, a HSL / Szürkeárnyalatos, illetve a képkorrekcióra szolgáló egyéb lapokon található
vezérlőkkel együttesen használja.

A fényképezőgép-profilok manuális telepítéséhez másolja azokat az alábbi helyekre:

Windows XP rendszerben: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles
Windows Vista rendszerben: C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles
Windows 7 C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles
Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

Kép ellátása fényképezőgép-profillal
 Kép fényképezőgép-profillal való ellátásához jelölje ki a kívánt profilt a Camera Raw párbeszédpanel Fényképezőgép kalibrálása lapján található

Fényképezőgép-profil előugró menüben.
A fényképezőgéphez tartozó szabványos Adobe profil neve Adobe Standard. A fényképezőgép-egyeztetési profilok a Camera előtaggal vannak
ellátva. A Fényképezőgép-profil előugró menü csak az adott fényképezőgépnek megfelelő profilokat jeleníti meg.

Ha a Fényképezőgép-profil menüben csak a Beágyazott profil szerepel, az azt jelenti, hogy TIFF- vagy JPEG-kép van kijelölve. Az Adobe
Standard és a Fényképezőgépnek megfelelő fényképezőgép-profilok csak nyers adatokat tartalmazó képekkel használhatók.

Megjegyzés: Ha kijelölt egy nyers fájlt, de az Adobe Standard és a Fényképezőgép-egyeztetés nevű profil nem jelenik meg a Fényképezőgép-
profil előugró menüben, akkor töltse le a Camera Raw program legújabb frissítését a www.adobe.com/go/learn_ps_cameraraw_hu webhelyről.

Alapértelmezett fényképezőgép-profil megadása
1. Válassza ki a kívánt profilt a Camera Raw párbeszédpanel Fényképezőgép kalibrálása lapján található Fényképezőgép-profil előugró

menüben.
2. Kattintson a Camera Raw beállításai menüje gombra , majd válassza a menü Új Camera Raw alapértelmezések mentése elemét.

Képcsoport ellátása profillal
1. Jelölje ki a képeket a filmcsíkon.
2. Válassza ki a kívánt profilt a Camera Raw párbeszédpanel Fényképezőgép kalibrálása lapján található Fényképezőgép-profil előugró

menüben.
3. Kattintson a Szinkronizálás gombra.
4. A Szinkronizálás párbeszédpanelen válassza a Szinkronizálás >Fényképezőgép kalibrálása lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

Fényképezőgép-profil készlet létrehozása

http://www.adobe.com/go/learn_ps_cameraraw_hu
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Ha gyakran használ azonos profilt, akkor úgy teheti hatékonyabbá a munkát, hogy létrehoz egy készletet, és azzal látja el a képet.

1. Válassza ki a kívánt profilt a Camera Raw párbeszédpanel Fényképezőgép kalibrálása lapján található Fényképezőgép-profil előugró
menüben.

2. Kattintson a Camera Raw beállításainak menüje gombra , és válassza a menü Beállítások mentése parancsát.
3. A Beállítások mentése párbeszédpanelen válassza a Részhalmaz menü Fényképezőgép kalibrálása elemét, majd kattintson az OK gombra.
4. Adjon nevet a készlet számára, majd kattintson a Mentés gombra.
5. A készlet képcsoportnál való alkalmazásához jelölje ki a képeket, majd válassza a Készlet alkalmazása > Készlet neve menüelemet a

Camera Raw Beállítások menüben.

Profilok testreszabása a DNG-profilszerkesztővel
A különálló DNG-profilszerkesztővel javíthatja a színek leképezését és testreszabhatja a fényképezőgép-profilokat. A DNG-profilszerkesztővel
javíthat ki például egy nem kívánatos színeltolódást egy adott profilban, illetve optimalizálhatja a színeket adott alkalmazásnak – pl. műtermi portré
vagy őszi színorgia – fotózásának megfelelőre.

A DNG-profilszerkesztő és az ahhoz tartozó dokumentáció az alábbi webhelyen található: Adobe Labs.

Fontos: A fényképezőgép-profilok DNG-profilszerkesztővel való módosításakor hagyja 0 értéken a Fényképezőgép kalibrálása lapon található
csúszkákat.
Még több súgótémakör

  |  

http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_Profiles
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Képállapotok mentése pillanatképként
Camera Raw beállítások mentése, alaphelyzetbe állítása és betöltése
A Camera Raw beállítások tárolási helyének megadása
A Camera Raw beállításainak másolása és beillesztése
Mentett Camera Raw beállítások alkalmazása
Camera Raw beállítások és DNG előnézetek exportálása
A Camera Raw munkafolyamat beállításainak megadása

Képállapotok mentése pillanatképként
A képek állapota tetszőleges időpontban rögzíthető azzal, ha létrehoz egy pillanatképet. A pillanatkép a kép olyan tárolt ábrázolása, amely a
képnek az azon a pillanatkép létrehozásáig végrehajtott összes módosítást tartalmazza. Azzal, hogy a kép módosítása közben pillanatképeket
készít, könnyen összehasonlíthatja az egyes korrekciók hatását. Arra is van lehetősége, hogy visszatérjen a kép valamelyik korábbi állapotához,
ha a későbbiekben azt akarja használni. A pillanatképek használatának másik előnye az, hogy az eredeti képről készített másolat létrehozása
nélkül dolgozhat egy kép több verzióján.

A pillanatképeket a Camera Raw párbeszédpanel Pillanatképek lapján hozhatja létre és kezelheti.

1. Ha pillanatképet szeretne létrehozni, kattintson az Új pillanatkép gombra  a Pillanatképek lap alján.
2. Adjon meg egy nevet az Új pillanatkép párbeszédpanelen, majd kattintson az OK gombra.

A pillanatkép felkerül a Pillanatképek lapon található listára.

Pillanatképek használatakor az alábbi műveleteket hajthatja végre:

Pillanatkép átnevezéséhez kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Macintosh) a pillanatképre, majd
válassza az Átnevezés parancsot.

A kép aktuális beállításainak adott pillanatképnek megfelelő beállításokra való váltásához kattintson a kívánt pillanatképre. A kép előnézetén
láthatóvá válik a módosítás.

Adott pillanatképnek az aktuális képbeállítások szerint való frissítéséhez, illetve azokkal való felülírásához kattintson a jobb gombbal
(Windows), illetve a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Mac OS) a pillanatképre, majd válassza a Frissítés az aktuális beállításokkal.

Adott pillanatképen végrehajtott módosítások visszavonásához kattintson a Mégse gombra.

Fontos: A pillanatképeken végrehajtott módosításokat csak körültekintően vonja vissza a Mégse gombbal, ugyanis ezzel az adott
szerkesztési menetben végrehajtott képkorrekciók is elvesznek.

Ha törölni kíván egy pillanatképet, jelölje ki, majd a kukát ábrázoló gombra  a lap alján. vagy kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a
Ctrl billentyűt nyomva tartva (Macintosh) a pillanatképre, majd válassza a Törlés parancsot.

A Photoshop Lightroom alkalmazásban alkalmazott pillanatképek megjelennek és szerkeszthetők is a Camera Raw párbeszédpanelen. A
Camera Raw alkalmazásban létrehozott pillanatképek szintén megjelennek és szerkeszthetők a Lightroom alkalmazásban.

Camera Raw beállítások mentése, alaphelyzetbe állítása és betöltése
A képeken végzett módosításokat újból felhasználhatja. A Camera Raw összes aktuális képbeállítását vagy azok bármely részét mentheti
készletként vagy új alapértelmezésként. Az alapértelmezett beállítások egy adott fényképezőgép-típusra, egy adott sorozatszámú
fényképezőgépre vagy egy adott ISO értékre vonatkoznak, attól függően, hogy mi van megadva a Camera Raw beállítások párbeszédpanel
Alapértelmezett képbeállítások szakaszában.

A készletek név szerint láthatók a Készletek lapon, az Adobe Bridge alkalmazás Szerkesztés menüjének Előhívási beállítások pontjában, az
Adobe Bridge alkalmazásban a nyers kameraképek helyi menüjében és a Camera Raw párbeszédpanel Camera Raw beállításai menüjének
Készlet alkalmazása almenüjében. A készletek listája nem látható ezeken a helyeken, ha nem mentette azokat a Camera Raw beállításait
tartalmazó mappába. A Beállítások betöltése paranccsal megkeresheti és alkalmazhatja a máshol mentett beállításokat.

A készleteket mentheti és törölheti a Készletek lap alján lévő gombokkal.

 Kattintson a Camera Raw beállításai menügombra , és válasszon egy parancsot a menüből:
Beállítások mentése Az aktuális beállítások mentése készletként. Adja meg a készletbe menteni kívánt beállításokat, majd adjon nevet a
készletnek és mentse azt.
Új Camera Raw alapértelmezések mentése Az aktuális beállítások mentése új alapértelmezésként az ugyanazon fényképezőgép-típussal,
ugyanazon sorozatszámú fényképezőgéppel vagy ugyanolyan ISO beállítással készült többi képhez. A Camera Raw beállításait tartalmazó
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párbeszédpanel Alapértelmezett képbeállítások szakaszában adhatja meg, hogy az alapértelmezések egy adott sorozatszámú fényképezőgépre
vagy egy ISO értékre vonatkozzanak.
Camera Raw alapértelmezések visszaállítása Az eredeti alapértelmezések visszaállítása az aktuális fényképezőgéphez, fényképezőgép-
típushoz vagy ISO beállításhoz.
Beállítások betöltése A Raw átalakítási beállítások betöltése párbeszédpanel megnyitása, ahol megkeresheti a beállításfájlt, és a fájlt kijelölve,
majd a Betöltés gombra kattintva megnyithatja azt.

A Camera Raw beállítások tárolási helyének megadása
Adja meg a beállítások tárolási helyét. Az XMP fájlok akkor hasznosak, ha szeretné a képfájlokat áthelyezni és tárolni, a Camera Raw beállítások
megtartásával. A Beállítások exportálása paranccsal másolhatja a beállításokat a Camera Raw adatbázisba vagy XMP formátumú sidecar fájlokba,
illetve beágyazhatja a beállításokat DNG fájlokba (Digital Negative).

Amikor egy nyers képadatokat tartalmazó fájlt a Camera Raw alkalmazással dolgoz fel, a képbeállítások a Camera Raw adatbázisba vagy XMP
formátumú sidecar fájlba kerülnek. Amikor egy DNG-fájlt dolgoz fel a Camera Raw alkalmazásban, a program magában a DNG-fájlban tárolja a
beállításokat, de azok menthetők ehelyett egy XMP formátumú mellékfájlba is. A TIFF- és JPEG-fájlokra vonatkozó beállítások mindig magukban a
fájlokban tárolódnak.

Megjegyzés: Ha nyers kamerafájlok sorozatát importálja az After Effects alkalmazásba, az első fájl beállításai lesznek érvényesek a sorozat
minden olyan fájljára, amelyhez nem tartozik XMP formátumú mellékfájl. Az After Effects nem használja a Camera Raw adatbázis adatait.
A beállítások tárolási helyét megadhatja. Egy nyers képadatokat tartalmazó fájl újbóli megnyitásakor alapértelmezésben minden beállítás felveszi a
fájl legutóbbi megnyitásakor használt értékeket. A képjellemzők (célszíntér profilja, bitmélység, képpontméret és felbontás) nem tárolódnak a
beállításokkal együtt.

1. Az Adobe Bridge alkalmazásban válassza a Szerkesztés > Camera Raw beállítások (Windows) vagy a Bridge > Camera Raw
beállítások(Mac OS) menüpontot. Vagy kattintson a Camera Raw párbeszédpanelen látható Beállítások párbeszédpanel megnyitása
gombra . Ezenkívül választhatja a Photoshop alkalmazás Szerkesztés menüjének Beállítások, majd Camera Raw (Windows)
menüpontját, illetve a Photoshop menü Beállítások, majd Camera Raw (Mac OS) menüpontját is.

2. A Camera Raw beállítások párbeszédpanelen adja meg az alábbiak egyikét a Képbeállítások mentése ide menüben:
A Camera Raw adatbázisa Egy Camera Raw adatbázisfájlban tárolja a beállításokat a Documents and
Settings/[felhasználónév]/Application Data/Adobe/CameraRaw (Windows) vagy a Users/[felhasználónév]/Library/Preferences (Mac OS)
mappában. Az adatbázis fájltartalom szerint van indexelve, így a kép Camera Raw beállításai akkor is megmaradnak, ha a nyers kamerafájlt
áthelyezik vagy átnevezik.

.XMP kiterjesztésű mellékfájlok A beállításokat egy külön fájlban tárolja, a nyers képadatokat tartalmazó fájl mappájában, ugyanazzal az
alapnévvel és .xmp kiterjesztéssel. Ez a beállítás a fájlok és a hozzájuk tartozó beállítások hosszú távú archiválásához, valamint a nyers
kamerafájlok többfelhasználós munkafolyamatokban történő cseréjéhez hasznos. Ezek az XMP formátumú mellékelt fájlok tárolhatják a
nyers kamerafájlok Nemzetközi Sajtó-távközlési Tanács (International Press Telecommunications Council, IPTC) szerinti vagy más
metaadatait is. Ha írásvédett kötetről (például CD-ről vagy DVD-ről) szeretne fájlokat megnyitni, másolja azokat a merevlemezre megnyitás
előtt. A Camera Raw bővítmény nem tud XMP-fájlokat írni írásvédett kötetre, ezért ehelyett a Camera Raw-adatbázisba írja azokat. Az
XMP-fájlokat az Adobe Bridge alkalmazásban a Nézet >Rejtett fájlok megjelenítése.

Fontos: Ha verziókövető rendszert használ a fájlok kezelésére, és XMP formátumú mellékfájlokat is tárol, akkor a nyers kamerafájlok
módosításakor a mellékfájlokat is ki kell venni, majd be kell adni. Hasonlóképpen a nyers kamerafájlok kezelésekor (például átnevezés,
áthelyezés, törlés) az XMP formátumú mellékfájlokat is ezekkel együtt kell kezelni. Az Adobe Bridge, a Photoshop, az After Effects és a
Camera Raw kezelik ezt a fájlszinkronizálást, amikor helyileg használja a fájlokat.

Ha a Camera Raw beállításokat a Camera Raw adatbázisban tárolja, és a fájlokat máshová (például CD-re, DVD-re, másik
számítógépre) szeretné áthelyezni, a Beállítások exportálása XMP formátumba szolgáltatással exportálhatja a beállításokat XMP
formátumú sidecar fájlokba.

3. Ha a DNG-fájlok összes módosítását magukban a DNG-fájlokban szeretné tárolni, jelölje be a Camera Raw Beállítások
párbeszédpaneljének DNG-fájlkezelés szakaszában látható .XMP kiterjesztésű mellékfájlok figyelmen kívül hagyása lehetőséget.

A Camera Raw beállításainak másolása és beillesztése
Az Adobe Bridge alkalmazásban a képfájlok között másolhatja és beillesztheti a Camera Raw-beállításokat.

1. Az Adobe Bridge alkalmazásban jelöljön ki egy fájlt, és válassza a Szerkesztés >Előhívási beállítások parancsát, majd a Camera Raw
beállításainak másolása elemet.

2. Jelöljön ki egy vagy több fájlt, és kattintson a Szerkesztés menü Előhívási beállítások parancsára, majd a Camera Raw beállításainak
beillesztése elemre.

A képfájlokra jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyű lenyomásával (Mac OS) kattintva a helyi menüből végezhet másolást és
beillesztést.

3. A Camera Raw beállítások beillesztése párbeszédpanelen adja meg az alkalmazni kívánt beállításokat.

Mentett Camera Raw beállítások alkalmazása
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1. Az Adobe Bridge alkalmazásban vagy a Camera Raw párbeszédpanelen jelöljön ki egy vagy több fájlt.
2. Az Adobe Bridge alkalmazásban kattintson a Szerkesztés menü Előhívási beállítások pontjára, vagy kattintson jobb gombbal egy kijelölt

fájlra. Másik lehetőségként a Camera Raw párbeszédpanelen kattintson a Camera Raw beállításai menüre .
3. Válassza az alábbiak egyikét:

Képbeállítások A kijelölt, nyers kamerakép beállításainak használata. Ez a beállítás csak a Camera Raw párbeszédpanel Camera Raw
beállításai menüjében érhető el.

A Camera Raw alapértelmezett beállításai A mentett alapértelmezések használata az aktuális fényképezőgéphez, fényképezőgép-típushoz
vagy ISO-beállításhoz.

Korábbi konverzió Az ugyanezzel a fényképezőgéppel, fényképezőgép-típussal vagy ISO beállítással készült előző kép beállításainak
használata.

Beállításkészlet neve A készletként mentett beállítások használata (lehet az összes képbeállítás részhalmaza).

Készlet alkalmazása

Megjegyzés: Alkalmazhatja a Készletek lapon található készleteket is.

Camera Raw beállítások és DNG előnézetek exportálása
Ha Camera Raw adatbázisban tárolja a fájlbeállításokat, a Beállítások exportálása XMP formátumba paranccsal másolhatja a beállításokat XMP
formátumú mellékfájlokba vagy beágyazhatja azokat DNG-fájlokba. Így megtarthatja a nyers képadatokat tartalmazó fájlokhoz tartozó
képbeállításokat a fájlok áthelyezésekor.

A DNG fájlokba ágyazott JPEG előnézeteket is frissítheti.

1. Nyissa meg a fájlokat a Camera Raw párbeszédpanelen.
2. Ha több fájl beállításait vagy előnézetét exportálja, jelölje ki a bélyegképeket Filmcsík nézetben.
3. A Camera Raw beállításai menüben  kattintson a Beállítások exportálása XMP formátumba vagy a DNG-előnézetek frissítése parancsra.

Az XMP formátumú sidecar fájlok ugyanabban a mappában jönnek létre, mint a nyers képadatokat tartalmazó fájlok. Ha a nyers
képadatokat tartalmazó fájlokat DNG formátumban mentette, a beállítások magukban a DNG fájlokban találhatók.

A Camera Raw munkafolyamat beállításainak megadása
A munkafolyamat beállítások a Camera Raw összes kimeneti fájljára vonatkozó beállításokat adják meg, például a színek bitmélységét, a
színteret, a kimenet élesítését és a képpontméreteket. A munkafolyamat-beállítások meghatározzák, hogy a Photoshop hogyan nyitja meg ezeket
a fájlokat, de nincsenek hatással arra, hogy az After Effects hogyan importálja a nyers képadatokat tartalmazó fájlokat. A munkafolyamat-
beállítások a nyers képadatokra közvetlenül nincsenek hatással.

A munkafolyamat-beállításokat a Camera Raw párbeszédpanel alján látható aláhúzott szövegre való kattintással adhatja meg.

Színtér A célszínprofil megadása. A színprofil Színtér beállítását általában célszerű a használt Photoshop RGB színtérre állítani. A nyers kamera
képfájlok forrásprofilja általában a fényképezőgép saját színtere. A Színtér menüben felsorolt profilok a Camera Raw beépített beállításai. Ha a
Színtér menüben felsoroltaktól eltérő színteret szeretne használni, adja meg a ProPhoto RGB beállítást, majd konvertálja azt a kiválasztott
színtérre a fájl Photoshop alkalmazásban történő megnyitásakor.



 

Mélység Annak megadása, hogy a fájl 8 bpc vagy 16 bpc bitmélységű képként legyen megnyitva a Photoshop alkalmazásban.
Méret A kép Photoshop alkalmazásba történő importálásakor használt képpontméreteinek megadása. Az alapértelmezett képpontméretek a kép
készítéséhez használt értékek. A képet a Vágási méret menüben számíttassa újra.
Négyzetes képpontokat használó fényképezőgépek esetén az eredetinél kisebb méret megadása felgyorsíthatja a feldolgozást, ha a cél egy
kisebb méretű végleges kép. Nagyobb méret kiválasztásával a Photoshop alkalmazásban végzett felbontásnöveléshez hasonló eredményt érhet
el.

A nem négyzetes képpontokat használó fényképezőgépek esetén az eredeti méret őrzi meg legjobban a teljes képpontszámot. Ha más méretet
választ, akkor a Camera Raw bővítmény minimális újraszámítást végez, így valamivel jobb lesz a képminőség. A legjobb minőségű méret a Méret
menüben csillaggal (*) van megjelölve.

Megjegyzés: A kép képpontméretét a Photoshop alkalmazásban történő megnyitás után bármikor módosíthatja.
Felbontás A kép nyomtatásához használt felbontás megadása. Ez a beállítás nincs hatással a képpontméretekre. Ha például egy 2048x1536
képpontos képet 72 dpi felbontással nyomtat, a mérete körülbelül 28 1/2 x 21 1/4 hüvelyk (72,5x54 cm) lesz. 300 dpi felbontással nyomtatva
ugyanaz a kép körülbelül 6 3/4 x 5 1/8 hüvelyk (17x13 cm) méretű lesz. A Photoshop alkalmazásban a felbontást a Képméret paranccsal is
módosíthatja.
Élesítés A kimenet élesítése a képernyőnek, matt papírnak, illetve fényezett papírnak megfelelően. A kimenet élesítésekor a Mérték legördülő
menüben a Kisméretű, illetve a Nagy értékkel csökkentheti, illetve növelheti az élesítés fokát. Az esetek többségében az alapértelmezett Normál
értéken hagyhatja a Mérték beállítását.
Intelligens objektumokként való megnyitás a Photoshop alkalmazásban A beállítás hatására a Camera Raw képek nem háttérrétegként,
hanem intelligens objektumot tartalmazó rétegként nyílnak meg a Photoshop alkalmazásban, amikor a Megnyitás gombra kattint. Ha a kijelölt
képeknél nem kívánja ezt a beállítást használni, a Megnyitás gombra való kattintás közben tartsa nyomva a Shift billentyűt.
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Vinnyettálás és szemcsézett hatások a Camera Raw bővítményben

A lap tetejére

A lap tetejére

Film szemcsézettségének szimulálása
Vágás utáni vinnyettálás

Film szemcsézettségének szimulálása
A Hatások lap Szemcsézettség szakasza olyan, a film szemcsézettségének szimulálását végző vezérlőket tartalmaz, amelyekkel bizonyos
filmtekercsekhez hasonló stílushatás érhető el. A Szemcsézettség hatás segítségével a nagyméretű nyomatok készítésénél jelentkező nagyítási
képhibák is maszkolhatók.

A Méret és a Durvaság vezérlő határozza meg a szemcsézettség karakterét. A szemcsézettséget különböző nagyítási szinteken ellenőrizve
győződjön meg arról, hogy a karakter az elvárásoknak megfelelően jelenik meg.

A Camera Raw Szemcsézettség effektusáról szóló videobemutatót lásd: Az új Szemcsézettség funkció a CS5-ben (Matt Kloskowski) vagy Fekete-
fehér film szemcsézettsége a Photoshopban és a Lightroomban (Dan Moughamian).

Nincs szemcsézettség (fent), szemcsézettség hatás alkalmazva (lent).

Mérték A kép szemcsésítésének mértékét vezérli. Jobbra húzva növelheti az értéket. Állítsa nullára a szemcsézettség letiltásához.
Méret A szemcseméretet szabályozza. 25-ös vagy nagyobb méret esetén a kép kissé elmosódottnak tűnhet.
Durvaság A szemcsézettség szabályosságát szabályozza. A szemcsézettség egyenletesebbé tételéhez húzza balra, egyenetlenebb
szemcsézettség eléréséhez pedig húzza jobbra.

Vágás utáni vinnyettálás
Vágott kép művészi hatás céljából való vinnyettálásához válassza a Vágás utáni vinnyettálás szolgáltatást.

Tekintse meg a Camera Raw bővítményben létrehozható utólag vágható vinnyettákat bemutató videót: Vinnyetták a Camera Raw CS5
alkalmazásban (Matt Kloskowski).

1. Vágja körül a képet. Lásd: Képek körülvágása.
2. A Hatások lap Vágás utáni vinnyettálás területén válassza a Stílus elemet.

Csúcsfényprioritás Úgy alkalmazza a vágás utáni vinnyettálást, hogy közben megőrzi a csúcsfény kontrasztját, de előfordulhat, hogy a kép
sötétebb részein eltolódnak a színek. Olyan képek esetén megfelelő, amelyekben fontosak a csúcsfényes területek.

http://www.peachpit.com/podcasts/episode.aspx?e=d47747b6-ccf8-46e1-81c1-66ce545fee45
http://www.tipsquirrel.com/index.php/2010/09/black-and-white-film-grain-in-photoshop-and-lightroom/
http://www.tipsquirrel.com/index.php/2010/09/black-and-white-film-grain-in-photoshop-and-lightroom/
http://www.peachpit.com/podcasts/episode.aspx?e=55947c6e-68b2-4534-b3a3-c2ab967dbc8e
http://www.peachpit.com/podcasts/episode.aspx?e=55947c6e-68b2-4534-b3a3-c2ab967dbc8e


 

Színprioritás Úgy alkalmazza a vágás utáni vinnyettálást, hogy közben megőrzi a színek tónusát, de előfordulhat, hogy a világos
csúcsfényeknél elvesznek részletek.

Festékfedés Vágás utáni vinnyettálást alkalmaz az eredeti színek és a fekete vagy a fehér keverésével. Ez akkor megfelelő, ha lágy hatást
kell elérni, de közben csökkenhet a csúcsfény kontrasztja.

3. A következő csúszkák valamelyikével finomítsa a hatást:
Mérték A pozitív értékek világosabbá teszik a sarkokat, a negatívak pedig sötétítik azokat.

Középpont A magasabb értékekkel a sarkok közeli részekre korlátozható, míg az alacsonyabbakkal a sarkoktól távolabbi részekre is
kiterjeszthető a korrekció.

Kerekség A pozitív értékek kerekebbé, a negatívak pedig oválisabbá teszik a hatást.

Lágy perem A magasabb értékekkel lágyítható, míg az alacsonyabbakkal durvábbá tehető a hatás és az azt környező képpontok közötti
átmenet.

Csúcsfény (Akkor használható a Csúcsfényprioritás vagy a Színprioritás hatáshoz, ha a Mérték beállítás negatív értékű.) A csúcsfény
„kiütését” szabályozza a kép világos részein, például a közvilágítás lámpáinak vagy más fényforrásoknak a ragyogását.
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