
ARGAZKIEI UKITUAK EMAN ZURE SMARTPHONEAREKIN

Sarrera

Gaur  egun,  smartphone-ek  argazki-kameren  lekua  hartu  dute,  eta  telefonoaren  kamera  gero  eta
gehiago  erabiltzen  da.  App  berriei  esker,  ateratzen  ditugun  argazkiak  moldatzeko,  editatzeko  eta
aldatzeko aukera izango dugu.  Merkatuan dauden argazki-moldaketako aplikazioen artean,  guk bat
landu eta azalduko dugu: SNAPSEED. 

Snapseed iOS eta Android-erako Nik Software-ren argazki-editore bat da, eta erabiltzaileei argazkiak
hobetzeko eta iragazki digitalak aplikatzeko aukera ematen die. Iragazkien aplikazio askotan aurkitzen
ez ditugun argazki-edizioko funtzio aurreratuak izateaz gain, iragazki-bilduma zabala ere badu.

Aplikazioa instalatzeko Play Store-n sartuko gara. Bilaketa-barran Snapseed idatziko dugu eta lupan
sakatuko dugu aplikazio  horretara joateko.  “Instalar”   botoia sakatuko dugu eta aplikazioa instalatu
ondoren, erabiltzen has gaitezke. 

Lehengo urratsak emateko, lehendabizi, gure galeriako irudi bat irekitzeko eskatuko digu gure edizioa
burutzeko.  “Galería” botoian sakatu eta argazkia aukeratuko dugu. Irudia zabaltzean ikusten ditugun
ikonoak erabiltzen ikasiko dugu. 

Snapseed erabili
• Goiko menua:

◦ Desegin, berregin eta berrezarri: Pausuak desegiteko, berregiteko eta irudia hasieran bezela
jartzeko.

◦ Informazioa: Irudiari buruzko xehetasunak ematen dizkigu.

◦ Konfigurazioa, Tutorialak eta Laguntza eta Iradokizunak: Hemen aplikazioaren konfigurazioa 
alda dezakegu, aplikazioa erabiltzen lagunduko diguten tutorialak eskuratu ahal izango 
ditugu, eta iradokizunen eta laguntzaren menua aurkituko dugu, sortzen zaizkigun zalantzen 
inguruan laguntza emateko.

• Alboko/Beheko menua:

◦ Diseinuak:   Aurretik diseinatuta dauden iragazki moten zerrenda bat azalduko zaigu 
argazkiari beste akabera bat emateko.

◦ Tresnak:   
▪ Hobekuntza tresnak 

• Argazkia hobetu: Argazkia automatikoki hobetzeko edo doikuntza zehatzagoak 
egiteko.

• Xehetasunak: Egitura edo gardetasuna aldatu ahal izango dugu.

▪ Eraldaketa tresnak

• Zuri-balantzea: Irudi bateko koloreak automatikoki doitzeko edo tenperatura eta 
tonua pertsonalizatzeko. 

• Moztu: Irudia mozteko.

• Biratu: Biratzeko edo buelta emateko.

• Pintzela: Argia eta esposizioa, tenperatura eta asetasuna aldatzeko.

• Orban-kentzekoa: Orbanak edo irudiaren zatiak kentzeko.

• Binetatzea: Objektu bat ondo nabarmentzeko argitasuna emanez aukeratzen dugun 
zatian binetaren bitartez.

• Testua: Testua idazteko.
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▪ Efektuak

• Desfokuratu: Objektu baten ingurunea desfokuratzeko eta arreta objektuan bertan 
jartzeko.

• Glamour distira: Argazkia leuntzeko. Halo, berotasuna eta asetasuna alda 
dezakegu.

• HDR paisaia: Gure argazkiaren xehetasun guztiak nabarmentzeko eta ikusmen-
aberastasun handiagoa emateko.

• Drama: Iragazkia ematen zaien objetuen tamaina aldatzeko eta koloreen 
intentsitatea nabarmentzeko.

• Emulsio-pikorra: Gure argazkiari “retro” ukituko akabera emateko.

• Vintage: Irudiari itxura nostalgikoa emateko erabiltzen da.

• Zuri-Beltza: Irudiak zuri-belzten duen efektua da.

• Markoak: Irudi bati ertz bat eransteko.

• Arpegiak: larruazalaren tonua eransteko, aurpegiak nabarmendu, larruazala 
leundu, begien argitasuna aldatzeko balio du.

◦ Esportatu:  

▪ Partekatu: Gure gailu mugikorrean izango ditugun aplikazioen bidez parteka dezakegu.

▪ Gorde eta Esportatu:

• .jpg formatuan argazki baten kopia sortu nahi badugu, Gorde ("Guardar") aukera 
sakatuko dugu.

• Konfigurazio-menuan tamainaren, formatuaren eta kalitatearen ezaugarriak aldatuz
argazki  baten  kopia  sortu  nahi  badugu,  Esportatu ("Exportar")  aukera  sakatuko
dugu.

• Bi aukera horietako edozein hautatuz, automatikoko Snapseed izeneko karpeta bat
sortuko da eta bertan gordeko dira irudiak.

▪ Esportatu honela: Ggure Smartphonean aukeratutako karpeta batean kopia bat sortu
nahi badugu Esportatu honela (“Exportar como”) aukeratuko dugu.

Argazki moldaketak egiteko beste aplikazio batzuk

• PicsArt Photo Studio: Creador de Collages & Editor: Oso erraz erabiltzeko doako aplikazioa,
efektu askorekin,  collageak sor daitezke,  zure argazkietan sticker-ak sar ditzakezu eta abar.
Argazkiak  moztu,  doitu,  luzatu,  klonatu,  testua  erantsi  eta  kurbak  doitu  ditzakegu.  Gainera,
iragazki artistiko (HDR barne),  marko, atzealde, ertz,  legenda eta beste hainbat elementuren
biblioteka osatua eskaintzen du.

• Adobe Photoshop Express bidez zure argazki guztiak apaindu ahal izango dituzu; gainera,
argazkiak biratu, irauli,  zuzendu, eta haien kontrastea, esposizioa edo zurien balantzea doitu
ahal izango dituzu.  Zuzenketa automatikoak egiteko, eta akatsak edo begi gorriak ezabatzeko,
eta  iragazkiak  edo  markoak  bezalako  efektuak  gauzatzeko  tresnak  ere  baditu.  Ordaindu
beharreko beste bertsio bat ere badu tresna gehiagorekin. 
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