Obrázková galerie
Detailní informace o obrázkových a jiným
multimediálních souborech
Přidání obrázku

Chcete-li přidat do Obrázkové galerie nový obrázek, klikněte na tlačítko Obrázek. Objeví se dialogové
okno Nahrát obrázek, které vás požádá o umístění a název obrázkového souboru, který chcete připojit.
V tomto okně se mohou objevit náhledy obrázků, takže si můžete ověřit, zda vybíráte ten správný
obrázek. (Kdykoli je obrázek připojen k osobě, do databáze se vloží pouze název obrázkového
souboru. Obrázkový soubor není nahrán.) Je-li obrázek vybrán, je nahrán do okna Zobrazit obrázek,
kde jej máte zobrazen a můžete k němu přidat titulek a popis. Kliknutí na Zavřít v okně Zobrazit
obrázek přidá obrázek na další volné místo v Obrázkové galerii.

Odstranění obrázků

Chcete-li odstranit obrázek z Obrázkové galerie označte obrázek kliknutím na oblast titulku pod
obrázkem a poté klikněte na tlačítko Odstranit. Legacy vás požádá o potvrzení této akce a potom
odpojí obrázek od osoby. Obrázek sám není vymazán...je zrušen pouze odkaz na něj.

Přesun obrázků

Obrázek můžete přesunout z jedné pozice na jinou jeho přetáhnutím myší. Podržte levé tlačítko myši
nad obrázkem a táhněte jej na nové umístění. Pustíte-li tlačítko myši z taženého obrázku v jeho nové
pozici, ostatní obrázky se odsunou dále.

Nastavení preferovaného obrázku

Standardně je považován za Preferovaný obrázek nacházející se na první pozici. Tento obrázek je
zobrazen na kartě Rodina a Rodokmen, kdykoli je daná osoba aktuální. Preferovaný obrázek je také
vytištěn v reportech, do kterých se vkládají obrázky. Jakýkoli obrázek můžete snadno nastavit jako
preferovaný obrázek kliknutím na něj a následně kliknutím na tlačítko hvězdičky.

Zobrazení a úprava

Pro zobrazení zvětšeného náhledu souboru klikněte na Upravit. Obrázek je nahrán do okna Zobrazit
obrázek. Zde můžete k obrázku přidat titulek, datum a popis. Můžete také změnit atributy obrázku
jako je jas, kontrast a ostrost a otáčet a zvětšit obrázek.

Tisk fotoalba

Pro vytištění všech obrázků z Obrázkové galerie klikněte na tlačítko Tisknout fotoalbum... Objeví se
okno Možnosti fotoalba, ve kterém můžete vybrat návrhu fotoalba, který chcete vytisknout.

Zvuk

Pokud máte zvukový soubor připojen k obrázku nebo jako samostatný soubor, můžete jej přehrát
kliknutím na oblast titulku pod obrázkem a následně kliknutím na tlačítko Přehrát. Legacy podporuje
načtení a přehrání video souborů s příponou .avi.

Video

Videoklip můžete přehrát kliknutím na oblast titulku pod videem, které chcete shlédnout, a následně
kliknutím na tlačítko Přehrát.

Promítání obrázků

Pro zobrazení obrázků z Obrázkové galerie na obrazovce tak, jak jdou po sobě, spolu s jejich
zvukovými soubory klikněte na tlačítko Promítnout obrázky...

Zobrazení preferovaného obrázku na kartách Rodina a Rodokmen

Preferovaný obrázek (obrázek označený hvězdičkou) je normálně zobrazen na kartách Rodina a
Rodokmen. Chcete-li tuto funkci vypnout, odškrtněte volbu Zobrazit obrázek u každé osoby na

kartě Rodina a Rodokmen na záložce Zobrazení v okně Nastavení. Urychlí to dobu zobrazení na
pomalejších počítačích.

Změna velikosti okna

Okno Obrázkové galerie můžete roztáhnout tažením jeho stran a rohů. Obrázky přitom automaticky
mění svoji velikost. Program Legacy si pamatuje velikost a umístění okna.

Zobrazení obrázku
Okno Zobrazit obrázek vám umožní zobrazení zvětšeného obrázku a k obrázku můžete také vložit titul,
datum, popis a číslo ID souboru. Můžete zde připojit zvukové soubory, změnit atributy obrázku nebo
převést formát obrázku na jiný.

Nahrání obrázku

Chcete-li do hlavního okna nahrát obrázek, klikněte na tlačítko Nahrát nový... Objeví se dialogové
okno Nahrát obrázek, ve kterém můžete specifikovat obrázkový soubor, který chcete vidět. V pravé
části okna jsou zobrazovány náhledy souborů, po kterých postupujete, což vám umožní správný výběr
obrázku. Po nalezení požadovaného obrázku klikněte OK.

Barevný nebo černobílý

Program Legacy podporuje zobrazení a tisk barevných i černobílých obrázků. Kliknutím na tlačítko Do
odstínů šedi mohou být barevné obrázky převedeny do odstínů šedi (černá a bílá). To je potřeba,
když tisknete reporty s obrázky na černobílé tiskárně, jako je např. laserová tiskárna. Barevné
obrázky tištěné na černobílé tiskárně vypadají často jako temné a málo výrazné.

Podporované formáty

Program Legacy podporuje nahrání, zobrazení a převod následujících obrazových formátů souborů:
Bitmap
PCX
Tiff
PICT
JPEG

.BMP
.PCX
.TIF
.PCT
.JPG

Zvětšení a zmenšení

Použitím tlačítek Zvětšit a Zmenšit můžete měnit velikost obrázku. Pro přizpůsobení zobrazení
obrázku velikosti okna klikněte na tlačítko Přizpůsobit. Chcete-li zobrazit obrázek v jeho plné
velikosti, klikněte na tlačítko 100%. Pro zvětšení určité části obrázku klikněte na Zvětšit oblast a
poté táhněte kursorem myši přes oblast, kterou chcete zvětšit. Po uvolnění tlačítka je oblast uvnitř
obdélníku zvětšena na velikost okna.

Převod na jiný formát

Po nahrání souboru jej můžete znovu uložit v jiném formátu. Klikněte na Uložit jako... Objeví se
dialogové okno Uložit obrázek. Klikněte na šipku dolů na rozbalovacím seznamu Uložit jako typ.
Vyberte formát, do kterého chcete obrázek převést, a zapište jeho název. Klikněte na OK pro
dokončení převodu.

Úprava obrázku

Změněno může být několik atributů obrázku. Mezi ně patří jas, ostrost, kontrast, otočení a barva.

Jas, ostrost a kontrast

Obrázky, které vypadají zastřeně a mdle, můžete upravit a tím zlepšit jejich vzhled. Klikněte na
Atributy obrázku pro zobrazení okna Upravit atributy obrázku. Upravte ovladače pro jas, ostrost a

kontrast a klikněte Použít pro zobrazení efektu na obrázku.
klikněte na OK.

Otočení, zrcadlení a překlopení

Kliknutím na Otočit o 90° můžete obrázek otočit.
oskenován naležato nebo obráceně.

Pokud jste se změnami spokojeni,

Toto může být potřeba, pokud byl obrázek

Pro převrácení obrázku zleva doprava klikněte na Zrcadlit.
klikněte na Překlopit.

Pro převrácení obrázku seshora dolů

Převod do odstínů šedi

Kliknutím na Do odstínů šedi můžete snadno převést barevný obrázek na černobílý. Zobrazení
obrázku je převedeno do odstínů šedi. Chcete-li se vrátit zpět k barevné verzi, klikněte na tlačítko
Znovu nahrát originál. Pokud chcete černobílou verzi zachovat, musíte ji uložit. Klikněte na
tlačítko Uložit jako... a vyberte název a umístění. (Nepřepisujte originální obrázek, dokud budete
potřebovat původní barevnou verzi.)

Nové nahrání obrázku

Obrázek, na kterém jste provedli změny, vypadá někdy hůře než dříve. Pokud jste na obrázku
provedli změny, které nechcete uložit, můžete kliknout na Znovu nahrát originál pro nové nahrání
původního obrázku z disku.

Připojení zvukových souborů

K aktuálnímu obrázku můžete přidat zvukový soubor.

Uložení změn

Pro ponechání provedených změn musíte obrázek uložit na disk. Klikněte na Uložit jako... a uložte
obrázek v požadovaném formátu. Může to být stejný formát a název jako u původního obrázku nebo
jiný název nebo formát nebo obojí.

