1)
Do czego służy ten serwis? (będąc na stronie głównej) Darmowy program do obróbki zdjęć. Prosty w obsłudze, wygodny w użytkowaniu, ma wszystkie najpotrzebniejsze opcje. Można w nim
wycinać zdjęcia, dodawać obrazki, kolorować na inny kolor, dodawać napisy, fajne i ciekawe ramki. Można w nim obracać zdjęcie i łatwo i szybko je zapisać. Nie potrzebujemy dodatkowego programu
zajmującego miejsce na dysku jak używamy takiej stronki.
2) Jakie korzyści możesz z niego wynieść? (będąc na stronie głównej) Oczywiście darmowych programów do obróbki grafiki jest cała masa. Moim zdaniem jednak nie warto się nimi interesować jak się
używa właśnie tego online edytora zdjęć. Po co nam więcej narzędzi, niż potrzebujemy? Ten program jest wystarczający dla każdego amatora zdjęć. W prosty sposób: • wyostrzyć zdjęcie •
poprawić kontrast •
zmienić nasycenie kolorów •
wykadrować zdjęcie lub zmienić jego rozmiar •
a także co ciekawe dodać dekoracje lub ramki w stylu naszych szablonów i naklejek oraz
zrobić wiele innych ciekawych rzeczy
3) Które efekty/narzędzia najbardziej Ci się podobają? (wgraj zdjęcie do edycji) Wszystkie opcje które posiada ten onliny program od obróbki zdjęć są bardzo przydatne i łatwe do wykonania dla
starszej jak i młodej osoby. Do każdego zdjęcia używa się innych opcji więc trudno napisać która jest najlepsza bo takej raczej się nie da znaleźć bo wszystkie są fajne i potrzebne do edycji zdjęć.
4) Co Cię denerwuje w serwisie a co Ci się podoba? (eksplorując serwis) Moim zdaniem grafika ikon w tym online programie jest taka troszkę staromodna pozatym moim zdaniem było by lepiej by
wszystkie opcje były na wierzch by ich nie trzeba było szukać (Inne opcje). Cała reszta misię podoba szybko i łatwo da się obrobić zdjęcie i efekt jest super. Na pewno polecę ten program znajomym
1. Serwis fotteria.pl służy między innymi do edytowania zdjęć. Oczywiście, można się też nimi dzielić. Rzecz jasna, najpierw trzeba wgrać zdjęcie, później możemy je edytować, obrabiać itd. Warto
dodać, że niedozwolone jest umieszczanie w serwisie fotteria.pl treści bezprawnych - zwłaszcza o charakterze pornograficznym. Warto pamiętać, by na fotteria.pl nie prowadzić działalności komercyjnej
tudzież reklamowej, ponieważ to jest również niezgodne z regulaminem.
2. Dzięki serwisowi fotteria.pl mogę w pewnym sensie nauczyć się edytować swoje zdjęcia. Jak wiadomo, tego typu serwis pozwala na zobaczenie, jak dane zdjęcie wyglądałoby w formie
niestandardowej. Moim zdaniem serwis taki jak fotteria.pl to swoista pomoc dla wyobraźni. Nie każdy jest w stanie sobie wyobrazić zdjęcie w takiej formie, w jakiej widzimy je już po edycji.
3. Wgrałam zdjęcie rudo - białego kota i od razu przystąpiłam do edycji. Najbardziej do gustu przypadła mi, oczywiście, zabawa "światłem". Rzecz jasna, zdjęcie czarno - białe nie robi szału, jednak
efekty zaczynające się od sepii już mają swój `klimat`. Ponadto zauważyłam też tak zwane filtry zmiękczające, jakie można znaleźć na przykład na Instagramie. Dodam też, iż ciekawy jest efekt o
nazwie Laguna.
4. Zapoznałam się z serwisem fotteria.pl. Po przeprowadzeniu rozeznania zauważam liczne zalety, jak i wady. Do zalet bez wątpienia należy fakt, iż serwis (tzn. edycja zdjęć) jest bezpłatny.
Dodatkowym atutem na pewno jest też to, że zdjęcie wrzuca się bardzo łatwo, a rejestracja nie jest konieczna. Do wad zaliczyłabym niewielką liczbę efektów. jednak rozumiem, że serwis dopiero się
rozwija i że nowe efekty pojawią się w przyszłości.
1) Do czego służy ten serwis? (będąc na stronie głównej)
Serwis służy do szybkiego i prostego edytowania zdjęć online - pozwala na bezproblemowe przerabianie zdjęć bez względu na to, czy dany użytkownik posiada jakiekolwiek doświadczenie w kierunku
obróbki graficznej.
2) Jakie korzyści możesz z niego wynieść? (będąc na stronie głównej)
Przede wszystkim edytor jest bezpłatny, w związku z czym można efektywnie przerobić dane zdjęcie za pośrednictwem serwisu, nie ponosząc za to żadnych, dodatkowych kosztów.
3) Które efekty/narzędzia najbardziej Ci się podobają? (wgraj zdjęcie do edycji)
Daje on możliwość zmiany filtru oraz dodatków graficznych, a także innych możliwość drobnej modyfikacji zdjęcia (przycięcie, obrót, korekcja) - praktyczne i często wykorzystywane narzędzia przy
edycji.
4) Co Cię denerwuje w serwisie a co Ci się podoba? (eksplorując serwis)
Atutem jest niewątpliwie jego łatwość w obsłudze i możliwość sprawnej i estetycznej obróbki zdjęcia.
Szkoda tylko, że na serwisie nie ma opcji zmniejszenia wagi danego zdjęcia, gdyż często tego typu serwisy wykorzystywane są również do obróbki zdjęć, które trafiają na różnego rodzaju portale, czy
fora, a tam często znajdują się ograniczenia, co do ich 'objętości'.

1) Do czego służy ten serwis? (będąc na stronie głównej)
Z założenia ze strony głównej, przed zalogowaniem, do przeglądania 4 ostatnio dodanych zdjęć.
Opcja "Wgraj zdjęcie i edytuj" niestety nie działa. Co może zniechęcać.
Jest również opcja do zaalogowania się/rejestracji po przez maila, naszą klasę lub facebook`a.
Po przeanalzowaniu stwierdzić można że jest to internetowy serwis do obróbki zdjęć.
2) Jakie korzyści możesz z niego wynieść? (będąc na stronie głównej)
Z portalu tego mogę nauczyć się szybkiej, profesjonalnej i łatwej w obsłudze obróbki zdjęć. Po przez zmiane nasycenia barw, zmiana kolorów czy przycięcie zdjęcia.
Serwis ten umożliwia dodania róznego rodzaju ramek, śmiesznych dodatków oraz tekstu np z dedykacja dla bliskiej nam osoby.
3) Które efekty/narzędzia najbardziej Ci się podobają? (wgraj zdjęcie do edycji)
Z efektów jedynym dobrym atrybutem jest zmiana kontrastu oraz kolorów zdjęcia po przez zastosowanie jakichkolwiek filtrów. Jednak bardzo brakuje opcji typu: korekcja czerwonych oczu, retusz z
którego najczęściej się korzysta w celu usunięcia jakichkolwiek wad, wyprostowanie zdjęcia.
Najbardziej nie podobają mi się dodatki które są całkowicie niepotrzebne w tym serwisie.
4) Co Cię denerwuje w serwisie a co Ci się podoba? (eksplorując serwis)
Podoba mi się ten serwis ponieważ nie trzeba wgrywać programów do edycji zdjęć, jednak przy pomocy tego portalu tylko drobnych korekcji możemy dokonać.
Denerwuje mnie to, że mimo nielicznych takich serwisów trzeba się logować aby zrobić korekcje, oraz bardzo skąpy wachlarz możliwości.
1. Wchodząc na stronę główną fotteria.pl od razu zauważamy, że jest to strona przeznaczona przerabianiu zdjęć.
Świadczy o tym duży, wyśrodkowany napis. Edytor, nie wymaga pobierania aplikacji czy programu, jest on w zupełności używany przez internet. O tym zaś, świadczy wyśrodkowana zielona ranka.
Ponadto, patrząc na zdjęcia w ramkach, widz ma wrażenia, że edytowanie zdjęć na portalu jest na dobrym poziome. Zareklamowane prace są na dobrym poziomie.
2.Korzyści, które mogę mieć dzięki ten stronie to:
-brak zapychania pamięci komputera programem
-brak obawy przez ściąganiem wirusów
-możliwość korzystania ze strony na różnych urządzeniach
3.Najbardziej przypadło mi do gustu:
-ustawianie różnych filtrów, ponieważ umożliwia to szybki retusz zdjęcia, gdy nie możemy poświęcić na to dłuższej chwili
-możliwość przycinania zdjęcia, jest to przydatne, gdy nie chcemy by nie które treści pozostały na zdjęciu
-dodawanie tekstu, opcja przydatna, gdy chcemy zrobić ze zdjęcia pocztówkę.
4.Denerwuje mnie:
-zmienianie rozdzielczości zdjęcia
Podoba mi się:
-otrzymywanie linku do zdjęcia, a nie przymus pobierania

1) Do czego służy ten serwis? (będąc na stronie głównej)
Jak nie trudno się domyślić, i co jasno wynika ze strony głównej - serwis służy do zamieszczania oraz edytowania wszelakich zdjęć, jak również dzielenia się nimi na popularnych portalach
społecznościowych jak Nasza Klasa czy Facebook. Fotteria daje ponadto możliwość założenia własnego konta. To kolejna okazja i szansa do umieszczenia swojej twórczości/swojego wizerunku w
sieci.

2) Jakie korzyści możesz z niego wynieść? (będąc na stronie głównej)
Zdecydowaną korzyścią jaką daje serwis jest szybkie i łatwe zamieszczanie zdjęć, gromadzenie ich na swoim koncie, oraz równie bezproblemowe dzielenie się nimi na popularnych portalach
społecznościowych. Poza tym dzięki Fotterii można 'pobawić się' w obróbkę zdjęć niczym tę z Photoshopa, którą to możliwość daje niewielka ilość stron internetowych. Dzięki nieskomplikowanej edycji
fotografii można nadać im wyróżniającą się i unikalną formę. A nóż ktoś zechce zagłębiać się w to dalej...?
3) Które efekty/narzędzia najbardziej Ci się podobają? (wgraj zdjęcie do edycji)
Uważam, że każde z narzędzi/efektów jest na swój sposób potrzebne. Jako osoba na co dzień zajmująca się obróbką zdjęć w Photoshopie, korzystam z bardzo podobnych funkcji w tym właśnie
programie, w zależności od tego, co chcę osiągnąć - wszystkie się przydają. Jednak najczęściej korzysta się z jasności/kontrastu/nasycenia, jakie to możliwości daje właśnie Fotteria.Warto zachęcać
młodych do odkrywania tej "drugiej" strony fotografii, zachęcenia jej do pewnej kreatywności.
4) Co Cię denerwuje w serwisie a co Ci się podoba? (eksplorując serwis)
Moim zdaniem, największym atutem strony jest jej przejrzystość, brak niepotrzebnych, krzykliwych bannerów i odnośników, które tylko utrudniają poruszanie się po portalach i komunikację. Korzystanie
z Fotterii jest proste i wygodne, no i przede wszystkim ta możliwość edycji zdjęć tuż przed ich dodaniem. Szczerze mówiąc nie zdenerwowało mnie nic, bo na ogół irytuje mnie właśnie
"przebajerowanie" stron, którego tu nie było.
Na koniec pozostaje mi tyko życzyć powodzenia przy rozwoju serwisu, pozdrowienia,
1) Do czego służy ten serwis? (będąc na stronie głównej):
Spoglądając na stronę główną wyraźnie widać, że serwis polega na wgraniu zdjęć, które później można edytować. Myślę, że można od razu poprzez facebooka czy naszą klasę wstawić je na portal,
chociaż nie jestem pewien, patrząc bez dokładniejszego sprawdzenia. Świadczy o tym napis na stronie głównej: edytuj i baw się zdjęciami.
2) Jakie korzyści możesz z niego wynieść? (będąc na stronie głównej)
Na pewno w łatwy i szybki sposób mogę pobawić się grafiką zdjęcia, a następnie, bez zbędnych problemów, dzielić się efektami ze znajomymi, może przekonam ich do tego programu i sami, w
niedalekiej przyszłości, również zaczną używać tego serwisu. Z racji, że nie obrabiam zdjęć (zwyczajnie mi to niepotrzebne), poznam tę sztukę od innej strony niż pozostali moi znajomi, korzystający
głównie z photoshopa.
3) Które efekty/narzędzia najbardziej Ci się podobają? (wgraj zdjęcie do edycji)
Bardzo spodobała mi się możliwość zmienienia odcienia zdjęcia, na przykładzie drzewa w sawannie daje to piorunująco zaskakujący efekt, aż samemu chce się tym pobawić! Uwagę moją zwróciły
również ciekawe ramki, w które owe zdjęcia można wstawić. Wyglądają schludnie i ciekawie. Ciekawe są również niektóre rzeczy z dodatków,. przede wszystkim słoneczka, często widziane w jakichś
plakatach reklamowych.
4) Co Cię denerwuje w serwisie a co Ci się podoba? (eksplorując serwis)
Nie mam jakichś specjalnych obiekcji co do serwisu. Ogólnie wygląda bardzo schludnie, już od samego wejścia kusi by z niego skorzystać. Po wgraniu zdjęcia również opcje są ciekawe i efekty są
zadowalające. Jestem pewien, że serwis, odpowiednio rozreklamowany, będzie miał stałą rzeszę użytkowników. Potrzeba tylko odpowiedniej reklamy i osób, które postarają się stronę rozreklamować.
Powodzenia!

1)Do czego służy ten serwis?
Jest to portal, który służy do obróbki i edycji zdjęć.
2) Jakie korzyści możesz z niego wynieść?
Dzięki szybkiej obróbce zdjęć i wstawieniu ich na portal, można szybko stworzyć wymarzoną galerię a następnie podzielić się z nią ze znajomymi.
3) Jakie korzyści możesz z niego wynieść? (będąc na stronie głównej)
Najbardziej podobają mi się:
ˇ
filtry: rain, blue glow
ˇ
ramki: 4,5,6
ˇ
opcje: przycinania, korekcja światła
4) Co Cię denerwuje w serwisie a co Ci się podoba? (eksplorując serwis)
Poruszanie się po serwisie jest proste, więc edycja i przeróbka zdjęc nie sprawia żadnej trudności i to jest dużym plusem strony internetowej o takiej tematyce czy oprogramowaniu. Uważam jednak że
powinna mieć troszeczkę więcej opcji edycji zdjęć, np. podkładanie warst, bądź robienie jakiś śmiesznych podkładów tak dla frajdy użytkowników.
1) Do czego służy ten serwis? (będąc na stronie głównej)
Jeśli zdjęcia są nudne, zwyczajne, bez wyrazu i pozbawione głębi kolorów to ten serwis to natychmiast zmieni. To bardzo proste bo wystarczy wgrać i zacząć przerabiać zdjęcia. To duża frajda móc
mieć wpływ na wygląd fotografii. Dzięki tej stronie obrazy staną się jedyne i niepowtarzalne. A my będziemy mogli się pochwalić wśród znajomych odlotowymi zdjęciami.
2) Jakie korzyści możesz z niego wynieść? (będąc na stronie głównej)
Przede wszystkim największym plusem i zarazem korzyścią jest to, że ta strona jest wolna od opłat. Zdjęcia można przerabiać w dzień i w nocy ponieważ nie ma żadnych limitów transferu ani zapisu.
Strona nie wymaga rejestracji, to tylko twoja dobra wola, że podejmiesz ten krok. To tylko chwila i w twoim posiadaniu będzie świetne zdjęcie.
3) Które efekty/narzędzia najbardziej Ci się podobają? (wgraj zdjęcie do edycji)
Najbardziej podobają mi się filtry o nazwach yellow, lemon, ice, laguna. Ramki też są niczego sobie ale szkoda, że wszystkie tego samego koloru. Natomiast mistrzostwo świata to wszelkiego rodzaju
dodatki do postaci. W jednej chwili mogę być kowbojem albo gospodynią śpiewającą pieśni ludowe. Mogę też przebić swoje uczy by włożyć perłowe kolczyki albo zmienić fryzurę. Bardzo ciekawe
opcje.
4) Co Cię denerwuje w serwisie a co Ci się podoba? (eksplorując serwis)
Jak dla mnie serwis jest zbyt prosty, mógłby być rozszerzony o więcej funkcji. Główna strona jest bardzo zimna, brak w niej ekspresji, a przecież zdjęcia takie mają być więc strona zupełnie nie
odzwierciedla tego co oferuje. Natomiast dla początkujących osób jest to serwis, który w zupełności im wystarczy i zapewni niezapomnianą przygodę.

