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Manapság egy családi nyaralás, vagy bármilyen ünnep –legyen szó születésnapról, karácsonyról,
ballagásról vagy egyéb fontos alkalomról– elmaradhatatlan kellékei az okostelefonok és a
fényképezőgépek.

De mi legyen a képek sorsa? Hogyan tároljuk, rendszerezzük őket, hogy ne vesszenek a feledés
homályába? Szeretünk megörökíteni minden fontos, vagy vicces pillanatot, hogy a későbbiekben
könnyebb legyen felidézni ezeket. A legtöbb családban és baráti társaságban fotó készül a
születésnapi gyertyák elfújásáról, a diplomaosztós kalap repüléséről, a kisgyerek első lépéseiről, a
menyasszonyi csokor eldobásáról, vagy épp a tábortűz körül ülő emberekről és ez így is van rendjén.
A baj talán csak az, hogy amíg pár évvel ezelőtt a fimes fényképezőkkel készült képeket előhívattuk
és a polcon sorakozó albumokban bármikor megnézegethetjük és megmutathatjuk őket bárkinek,
addig manapság ezek a fotók és videók a legtöbb esetben a telefonunk vagy számítógépünk
memóriájában maradnak. Ha ki is nyomtatunk néhányat, ez csak a legjobban sikerült pár alkotásra
vonatkozik, hiszen könnyen tudunk válogatni a jobb és kevésbé jó felvételek között. A mai digitális
formátumoknak azonban több esetben előnye is lehet, csak jól kell tudnunk kezelni őket, ne hagyjuk,
hogy a memóriánk süllyesztőjébe kerüljenek! Erre is tudunk egy megoldást, sőt többet is.
Videó készítés
Készíthetünk tematikus videókat fotóinkból, akár hozzá illő zenei aláfestéssel. Mindezt egy egyszerű
videószerkesztő programmal megvalósíthatjuk, ahol egymás után sorban beillesztjük a képeket, sőt
különféle animációk alkalmazására és szövegek elhelyezésére is van lehetőség. Az elkészült videókat
elküldhetjük az ismerőseinknek, vagy meg is oszhatjuk többek között a YouTube-on.
Felhő alapú megosztás
Használhatjuk a Google Drive platformot, vagy ehhez hasonló felhő alapú rendszereket, ahol
albumokba rendezve gyűjthetjük az összes képünket, sőt meg is oszthatjuk őket más felhasználókkal,
akik akár szerkeszthetik is azt. Például egy esküvőn általában fotóz a család több tagja is. Erre remek
megoldás, ha nyitunk egy közös mappát, ahová mindenki feltöltheti az általa készített fényképeket és
videókat, így minden jogosult bármikor meg tudja nézegetni azokat anélkül, hogy egyesével kellene
elküldeni egymásnak.
Honlap
Amennyiben ezeknél professzionálisabb megoldásra vágyik, arra is van egy jó ötletünk. Manapság a
különféle –akár ingyenes– honlap sablonoknak köszönhetően már nem túl bonyolult feladat egy
egyszerű weboldal elkészítése. Leggyakrabban az esküvővel kapcsolatban szoktak saját weboldalt

készíteni a párok, melyet először meghívóként és a megismerkedésük, történetük bemutatásaként
használnak, majd a ceremónián készült fotókat meg is osztják a résztvevőkkel. Ez kifejezetten jó
megoldás, hiszen a honlapon számos funkció alkalmazható, melyekkel érdekesebbé, hasznosabbá
tehetjük az egyszerű képmegosztást is. Ráadásul egy weboldal bármikor elérhető, egy jól
megválasztott domain néven pedig könnyen meg is jegyezhető. Nem beszélve arról, hogy akár
jelszóval is védhetjük, így csak azok férhetnek hozzá, akiknek valójában szánjuk, mások számára nem
lesz elérhető. Ezen a példán tovább haladva jó ötlet lehet egy gyermek születésétől kezdve a
megörökített fontosabb pillanatokat honlapra szerkeszteni, így biztosan semmi sem veszik feledésbe
az évek múlásával. Az így létrehozott oldalt pedig megmutathatjuk a rokonoknak, sőt ami a legjobb az
egészben, hogy amennyiben következetesen vezetjük, remek ajándék lehet a gyermek 18. vagy 20.
születésnapjára.
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