
OKOSTELEFON
FÉNYKÉPEZÉS 

ÉS GALÉRIA



FÉNYKÉPEZÉS

• Ha a telefonnal szeretnénk fényképet 

készíteni akkor több mindenre is oda kell 

figyelni: Hagyjon időt a telefonnak. ( Érdemes 

1 vagy 2 másodpercet várni mielőtt fotózunk)

• Figyeljünk a fókuszra. ( A telefon 

fókuszát az ujjunkal tudjuk beállítani csak oda 

kattintunk ahova szeretnénk és a telefon már 

fókuszál is ezt a képernyőn persze.)

• Mindig tartsa tisztán az okostelefon 

kamerájának lencséjét



MÁS FUNKCIÓK A FÉNYKÉPEZÉSBEN:

• Rács nézet: ez a funkció kilenc azonos méretű téglalapra osztja a monitort, ezzel segítve a horizont 
beállítását. Egyúttal megkönnyíti a komponálást. A harmadolás szabályát követve, érdemes a 
kompozíció legfontosabb elemeit a rács metszéspontjainak egyikére helyezni.

• Fotómód: A legtöbb modern okostelefon rendelkezik előre telepített üzemmódokkal, amik a 
beállításokat a célhoz igazítják. Ilyenek a portré, tájkép, panoráma és éjszakai mód. Például portré 
módban a téma éles lesz, míg a háttér elmosódott. Gyakran találhatunk profi módot is, amiben az 
expozíciós idő, az ISO érték, a rekesznyílás és a fehéregyensúly manuálisan állítható be.

• Utómunka: A képek feldolgozására a telefonban alapértelmezetten meglévő eszközökön kívül rengeteg 
képszerkesztő alkalmazás található az App Store-ban illetve a Google Play áruházban.

• Fotóalkalmazások: Az okostelefonjával lehetősége van speciális helyzetekre szabott alkalmazásokat 
használni. Például vannak app-ok az úgynevezett kék órára (a napfelkelte előtti vagy napnyugta utáni 
időszak). Pontosan meg tudja nézni, hogy adott helyszínen mikor készítsen felvételt a tervezett hatás 
eléréséhez.



• A középső nagyobb gomb megnyomásával 

tudunk fotózni. ( Ez minden telefonon más, 

valahol egy kis kamera van középen valahol 

pedig egy fehér gomb .) Piros nyíllal jelölöm.



• Tudunk videót is készíteni piros nyíllal jelölöm hogy hol tudunk. Illetve a nagy piros 

pöttyre kell kattintanunk hogy elinduljon a videó és azzal is tudjuk megállítani.



• A vaku bekapcsolásával élesebb lesz a kép. A vaku az éjszakai képekhez lett kitalálva. 

Piros nyíllal jelölöm hol találhatjuk meg.



• Tudunk portré fotót is készíteni, itt a háttér el fog mosódni. Piros nyíllal jelölöm hol 

találhatjuk meg.



A GALÉRIA

Kék nyíllal jelölöm hol találhatjuk meg.

Ide kerülnek a fényképeink, videóink.

A piros nyíl jelzi hogy hol található a 

fényképezőgép.



• A galériába belépbe találhatjuk meg a fotóinkat, és a videóinkat.

• Több lehetőséget is feldob számunkra a galéria mikor belépünk: Minden fotó ( Itt az 

összes fotónk benne van.) Kamera ( Amit kizárólag kamerával készítettünk.) 

Kedvenceim ( Itt csak a kedvenc képeink láthatóak. ) Videók ( Itt csak a videóinkat 

találhatjuk meg. ) Ezek úgy nevezett albumok.



Ha törölni szeretnénk a 
galériából néhány fotót akkor 
követnünk kell ezt az utasítást.

: Nyomva tartással jelölje ki a 
törölni kívánt elemeket, majd 
lépjen a > Törlés menüpontra.


