Forrás

Szeretnéd, hogy
a megosztás utáni
retusálást is
megosztódjon?

Nem

Szeretnéd, hogy
a megosztott képek/videók
szerkeszthetők
maradjanak?

Igen

Az eredeti folyamatábrát Johann Werk
készítette angol nyelven. Az ábra ötletet
ad, segít, de semmi képp sem tuti
megoldás. Használatából származó
károkért, kép/videó vesztésért semmi
féle felelősséget nem vállalunk.

Nem Fotók
Igen

Nem
Szeretnél megosztani
'Portrait', 'Burst' vagy
'Slo-mo' fotót/videót úgy, hogy
a másik szerkeszteni
tudja?

Nem

Több fotót szeretnél
megosztani?

Nem

Akivel megosztod,
annak van Apple ID-je?
(iMessage kék buborék)

Igen

Nem Fotók

Szeretnél a megosztott fotókhoz
később újakat hozzáadni?
(esetleg más hozzáadni)

Igen

Szeretnéd az eredeti
fájlformátumot megőrizni
amennyire csak lehet

Nem

Igen

Igen

Elkerülnéd a rosszabb
felontásra váltást?

Igen

Igen

Nem

Nem
Nem Fotók

Elkerülnéd, hogy rosszabb
tömörítési formára válts? (pld:
PNG to JPEG)?

Nem

Igen
Igen

Videót (is) osztasz?

Akikkel megosztod, nincsenek
veled egy helyiségben

Igen

Nem

Nem

Videót sem szeretnél rosszabb
tömörítési formátumra
konvertálni?

iMESSAGES

Akikkel megosztod, nincsenek
veled egy helyiségben

Nem

Nem

Apple eszközökkel
rendelkezőkkel szeretnéd
megosztani a képeket

Nem
IgenNem

A megosztott képeket
szeretnéd újra sorba rendezni
úgy, hogy ez a másik félnél is
megtörténjen?

Nem Fotók

Igen

Nem Fotók

Igen

iMESSAGES
Milyen eszközt (oprendszert)
használsz?

iOS

Mac

Igen

Elkerülnéd a rosszabb
felontásra váltást?

Igen

AIRDROP

Elkerülnéd a formátum
konverziót?

Nem

"Live Photo"-t megosztasz-e?

Igen

Igen

Akikkel megosztod a fotókat,
azok kivétel nélkül Macet
használnak?

Nem Fotók

Igen

Nem

Nem

Elkerülnéd, hogy rosszabb
tömörítési formára válts? (pld:
PNG to JPEG)?

Nem

Egyszerre osztanál meg videót
és 'Live Photo'-t?
Nem

Igen

Nem Fotók
Nem

AIRDROP
Igen

Nem Fotók

Milyen eszközt (oprendszert)
használsz?

Mac

AIRDROP

Győződj meg, hogy
senkinél sincs nyitott
AirDrop ablak

iOS

Nem

Elkerülnéd, hogy rosszabb
tömörítési formára válts? (pld:
PNG to JPEG)?

AIRDROP

Igen

Nem

Email

Email

Nem Fotók
Szeretnéd az eredeti
fájlformátumot megőrizni
amennyire csak lehet

Nem

Nem

iOS

iCloud PHOTO
SHARING

iCloud Fotóstream
ha van olyan fél, akivel megosztod a
fotókat/videókat, akinek nincs Apple
eszköze, akkor a megosztott albumot
nyilvánossá kell tenned;
a megosztott albumok alapbeállítása
engedélyezi mások számára képek/videók
hozzáadását, feltöltését;
képernyőfotók, 'Slo-mo' és 'Time-lapse'
videók számos metaadata (gps adatok is)
elveszik.

Nem Fotók
Igen

Nem Fotók

Milyen eszközt (oprendszert)
használsz?

Animált GIF képet is
megosztanál?

Nem

Elkerülnéd, hogy rosszabb
tömörítési formára válts? (pld:
PNG to JPEG)?

Igen

macOS Fotók > Beállításokban a 'Helyzetadatok publikálása a
befoglaltelemekbe' opció legyen bekapcsolva, hogy a fénykép
készítésének helye is megosztásra kerüljön (ez az iOS Fotók esetében
mindig megtörténik, kikapcsolhatatlanul);
ha az iOS Fotók rejtélyes hibaüzenet küld a megosztás során, akkor
érdemes a 'Low Power Mode'-ot kikapcsolni (az aksi jele fekete legyen,
ne sárga);
a kép formátum konverzió megakadályozásához (például: HEIF-ből
jpg-vé) az iOS Fotókban válasszuk a 'Keep Originals' opciót a 'Transfer
to Mac or PC' menüben. macOS-ben erre nincs mód. A Fotók a
módosított, szerkesztett képet mindig jpg-ben küldi, ahogy a 'Portrait'
is.
a teszteléshez használt eszközök: MacBook Pro (2017) :: macOS
10.13.2 (17C205) / Photos Version 3.0 (3251.12.190) és iPhone X ::
iPhone 7 running iOS 11.2.5 (15D60).

Mac

iCloud PHOTO
SHARING
igen

Nem Fotók

Email
iOS-ről megosztott 'Slo-mo' videó elveszti
néhány metaadatát és 'Slo-mo'-ságát;
macOS-ről megosztott képernyőfotók, 'Slomo' videók elvesztik típusuk és néhány
metaadatukat;
az 'aktuális méret' választásával őrizhető
meg az eredeti felbontás;
a Mail Drop használatával elkerülhetjük az
elküldhetetlen nagy emailek létrehozását.

Megjegyzések

AirDrop
iOS-ről megosztott 'Slo-mo' videó elveszti
néhány metaadatát és 'Slo-mo'-ságát;
macOS-ről megosztott képernyőfotók,
'Slo-mo' videók elvesztik típusuk és
néhány metaadatukat;
'Live Photos'-t Macről megosztva az 'Open
in Photos' opciót ki kell választani. Ez csak
akkor érhető el, ha nincs Finderben nyitott
AirDrop ablak(!);

iMessage
a saját Macedre AirDropozva a fenti opció
nem érhető el, ezért a 'Live Photo'
(AirDroppal) soha sem vihető át jól;
a Fotók alkalmazás indítása után némi idő,
mire kész fényképek és videók
megosztására. Ez alatt az AirDrop-os
átvitel hiba üzenetet ad. Ki kell várni a
Fotók elindulását és csak utána
kezdeményezni az AirDrop-os adatátvitelt.

személy szerint nem tartom jó öltetnek sok
fénykép vagy videó megosztását iMessageszel (Üzenetekkel).
a macOS Fotók alkalmazás nem támogatja
több videó küldését

