Ez a titokzatos név nagyon hasznos plugin a Photoshopban. Arra való, ha egy nagyméretű
fotót szeretnél megmutatni a neten. Ezt normálisan nem nagyon lehet megoldani, mert igen
hosszú idő lenne megvárni, míg ez a kép betöltődik, a másik probléma meg az, hogy könnyen
lelophatják, és felhasználják. Tény, hogy ez csak annak lehetőség, akinek saját tárhelye van,
mert a bloggerre, vagy hasonló blogokra nem lehet feltölteni. Megjeleníteni már lehet, ha egy
tárhelyen már fent van, ezt is mutatom lejjebb.
A zoomify zsenialitása abban rejlik, hogy gondosan feldarabolja a képet, és csak mindig
annyit tölt be nagy méretben, amekkorát épp meg akarunk nézni.
Használata nagyon egyszerű.Én ezen a panorámaképen fogom bemutatni:

Ugye, hogy ezen nem sokat lehet látni? A teljes mérete 21.622 px x 3879 px, és mivel
plakátot nem 300 dpi-vel szoktak nyomtatni, ez kb. 6 m széles nyomathoz is elegendő.
A File > Export > Zoomify-ra kell kattintanunk.

A megjelenő ablakban csak néhány dolgot kell beállítanunk.

A mappát, hogy hová mentse, a jpg tömörítés minőségét, és a böngészőben megjelenő ablak
méreteit. Utána már csak egy okézás van hátra, a többit a Photoshop elvégzi. Ha az Open In
Web Browser be van pipálva, akkor rögtön meg is mutatja az eredményt. Itt most beszúrtam
az oldalba, így lehet bármely blogba is. Az egér középső gombjával is lehet nagyítanikicsinyíteni, de a görgetősávval letekerve, megtaláljuk a kezelő eszközöket is. A teljes
méretet itt tudod megnézni.

Hasznos lehet, ha tudjuk, hogyan lehet egy weboldalt beszúrni. Erre szükségünk lehet a
Zoomify nélkül is, például, ha a a Cewe galériában lévő lapozós fotókönyvünket szeretnénk a
blogunkban is megjeleníteni. Ezt a kódot kell használnunk:

A méreteket természetesen tetszés szerint lehet állítani.
A Zoomify-t érdemes kipróbálni, akkor is, ha most éppen nincs tárhelyünk, mert jó, ha tudjuk,
hogy ilyen is van:)

További hasonló bejegyzések

Fotó eﬀekt – lépésről lépésre
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