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Łatwe tworzenie galerii zdjęć w Internecie – Galernik NxG
Galernik to program do łatwego i szybkiego tworzenia galerii zdjęć w Internecie. W najnowszej wersji
1.5.0 znaleźć można ulepszenia dotyczące wyboru zdjęć do galerii m.in. bardziej przejrzysta
prezentacja miniatur zdjęć na liście plików. Dodana została również funkcja automatycznego obrotu
zdjęć na podstawie danych EXIF oraz dwa nowe, atrakcyjne szablony galerii. Dodatkowo liczne
poprawki znalezionych niedociągnięć poprzednich wersji. http://www.galernik.info
Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, jak umieścić setki swoich zdjęć w sieci, to Galernik jest dla Ciebie
rozwiązaniem. Z jego pomocą w kilka chwil stworzysz i opublikujesz atrakcyjną galerię z wybranych przez
siebie zdjęć.
Nie musisz wcześniej przygotowywać zdjęć do publikacji. Mogą to być zdjęcia dopiero zgrane z aparatu.
Galernik automatycznie jest pomniejszy i utworzy elegancko wyglądającą galerię, którą następnie jednym
kliknięciem możesz przesłać na swoją stronę.
Najważniejsze funkcje Galernika:


Nie trzeba znać się na tworzeniu stron WWW
Galernik nie wymaga żadnej znajomości języka HTML do utworzenia galerii zdjęć. Po prostu wybiera
się zdjęcia, szablon i Galernik tworzy album. Galernik nie ogranicza użytkownika tylko do szablonów
wbudowanych w program. Można w nim tworzyć własne szablony na bazie istniejącej strony WWW.



Nie trzeba przygotowywać zdjęć do publikacji
Można po prostu użyć zdjęć JPEG zgranych z aparatu. Program samodzielnie zmniejszy zdjęcia do
optymalnego rozmiaru oraz zastosuje odpowiednią dla sieci kompresję. Dostępne są również efekty
specjalne (np. znak wodny, czy obramowanie), które nakłada się na zdjęcia.



Nie trzeba samodzielnie wysyłać galerii do sieci
Program posiada wbudowany moduł publikacji galerii na serwerze. Wystarczy, że ustawione
zostanie połączenie do serwera FTP, a całą galerię można wysłać do sieci jednym kliknięciem
klawisza publikacji.



Można wybierać między kilkudziesięcioma szablonami galerii
W Galernika wbudowane jest kilkadziesiąt gotowych szablonów galerii. Z pewnością znaleźć tam
można preferowany wygląd dla swojego album. Czy będą to zdjęcia z wakacji, ślubu, czy do
ilustracji swojego hobby. Dodatkowo Galernik posiada edytor szablonów użytkownika, gdzie
użytkownik jest ograniczony jedynie swoją fantazją.



Nie trzeba być grafikiem, aby efektownie zaprezentować zdjęcia
Każdy szablon wyglądu galerii może mieć własne ustawienia filtrów, które są nakładane na obrazy.
Można łatwo uzyskać efekty obramowania zdjęć, dodać cień pod zdjęciem, zamienić obraz na

czarno-biały lub postarzony, wyostrzyć, obrócić, dowolnie zmienić rozmiar i sposób kompresji, czy
dodać znak wodny.


Proste tworzenie galerii zdjęć
Tworzenie galerii zdjęć w Galerniku jest proste i ogranicza się do kilku prostych kroków. Najpierw
trzeba wybrać zdjęcia do publikacji. Następnie wpisać tytuł i opis galerii. Kolejny krok to wybór
szablonu i już można wygenerować galerię. Potem tylko zapisanie wyniku na dysku lub wysłanie na
serwer i gotowe!

Minimalne wymagania systemowe programu
Windows 98/me/xp/vista/7 lub nowszy
Przeglądarka stron www np. IE, Firefox
Wymagania sprzętowe: nośnik cd/dvd, dostęp do sieci Internet
Licencja na oprogramowanie z bezpłatnymi aktualizacjami do nowych wersji
Program dostępny jest z licencją bezterminową uprawniającą również do komercyjnego wykorzystania
programu. Dodatkowo użytkownik może wybrać przez jaki okres czasu chciałby posiadać bezpłatny dostęp
do kolejnych nowych wersji programu: przez 1 rok, 2 lata, 3 lata lub na zawsze. Wybierając tę ostatnią opcję,
uzyskuje się dostęp do wszystkich przyszłych nowych wersji programu bez ograniczeń czasowych.
Wersja testowa programu, dostępna pod adresem http://www.creamsoft.com/download-gal1.html jest w pełni
funkcjonalna i pozwala na 40 uruchomień. Do niektórych wyjściowych zdjęć dodaje znak wodny. Limit
uruchomień oraz znak wodny nie jest dodawany w pełnej wersji programu po otrzymaniu klucza
licencyjnego.
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