Οδεγόο Μεηαθόξησζεο Φσηνγξαθηώλ
studioff.gr/upload
Ο νδεγόο κεηαθόξησζεο θσηνγξαθηώλ, ζα ζαο
ρξεζηκεύζεη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα
απνζηείιεηε ειεθηξνληθά ηηο θσηνγξαθίεο ζαο πξνο
εθηύπσζε ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Studio FF.
Γηα λα κπνξέζεηε λα κεηαθέξεηε ηηο θσηνγξαθίεο ζαο
ζην Studio FF, πιεθηξνινγείηε ην ζύλδεζκν
studioff.gr/upload ή εάλ βξίζθεζηε ήδε ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Studio FF, επηιέγεηε ην θνπκπί ηεο κεηαθνξάο ησλ
θσηνγξαθηώλ πνπ ππάξρεη ζηελ θνξπθή ηεο θάζε
ζειίδαο (Βι. Εηθόλα 1), αιιά θαη από ην θεληξηθό κελνύ
ηεο ηζηνζειίδαο (Αξρηθή  Επηθνηλσλία  Μεηαθνξά
Φσηνγξαθηώλ).

Εικόνα 1
1 – Studio FF

Βξίζθεζηε ηώξα ζηε ζειίδα ηεο κεηαθνξάο αξρείσλ. Σην
κέζν ηεο ζειίδαο, εκθαλίδνληαη ηα δπν ππνρξεσηηθά
πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ γηα λα κπνξέζεηε λα
κεηαθέξεηε ην αξρείν ησλ θσηνγξαθηώλ ζαο.
Απηά είλαη ην Email θαη ην Αρχείο.
*Προσοχή: Το απχείο των υωτογπαυιών θα ππέπει
αποκλειστικά να είναι τηρ μοπυήρ .zip ή .rar
(συμπιεσμένο αρχείο) και να μην ξεπεπνά τα 400MB σε
μέγεθορ.

1. Εmail
Σην πεδίν 'Εmail' πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε ηελ έγθπξε
ειεθηξνληθή ζαο δηεύζπλζε, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα λα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία. (βι.
Εηθόλα 2)

Εικόνα 2

2. Αρχείο
Τν πεδίν αξρείν είλαη εθείλν ζην νπνίν ζα κεηαθέξεηε ην
αξρείν ησλ θσηνγξαθηώλ ζαο. Παηώληαο ην θνπκπί
'Επιλογή Αρχείου', αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν ην νπνίν
ζαο επηηξέπεη λα πεξηεγεζείηε ζηα αξρεία ηνπ
ππνινγηζηή ζαο, γηα λα εληνπίζεηε ην ζπκπηεζκέλν
2 – Studio FF

θάθειν ησλ θσηνγξαθηώλ πνπ επηζπκείηε λα
κεηαθέξεηε. Έρνληαο επηιέμεη ηνλ θάθειν ησλ
θσηνγξαθηώλ ζαο, παηήζηε ην θνπκπί 'Άνοιγμα'. (Βι.
Εηθόλα 3)

Εικόνα 3

** Μετατροπή του υακέλου των υωτογραυιών σε
συμπιεσμένο αρχείο (.zip και .rar)
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεηε λα απνζηείιεηε ειεθηξνληθά
ηηο θσηνγξαθίεο ζαο ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Studio
FF, ζα πξέπεη αξρηθά λα ηηο ζπγθεληξώζεηε ζε έλαλ
θάθειν, ηνλ νπνίν ζα νλνκάζεηε όπσο επηζπκείηε. Σηε
3 – Studio FF

ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα κεηαηξέςεηε ηνλ ζπγθεθξηκέλν
θάθειν ζε ζπκπηεζκέλν αξρείν (.zip ή .rar), σο εμήο:
(Αλ δελ έρεηε θάπνην από απηά ηα πξνγξάκκαηα
κπνξείηε λα θαηεβάζεηε trial versions από ηα επίζεκα
site ηνπο: http://www.winzip.com/downwz.htm θαη
http://www.rarlab.com/download.htm)

 ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ WINZIP:
Έρνληαο ζπγθεληξώζεη ηηο θσηνγξαθίεο καο ζε έλα
θάθειν, θάλνπκε δεμί θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ
θαθέινπ θαη επηιέγνπκε WinZip → Add to Zip
file... (Bι. Εηθόλα 4)

Εικόνα 4
4 – Studio FF

Σην λέν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέγεηε ην
θνπκπί 'Add' ζην θάησ κέξνο θαη απνζεθεύεηε ην
ζπκπηεζκέλν ζαο αξρείν.

 ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ WINRAR:
Η δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ θαθέινπ ησλ
θσηνγξαθηώλ ζαο, ζε κνξθή .rar είλαη παξόκνηα.
Έρνληαο ζπγθεληξώζεη ηηο θσηνγξαθίεο καο ζε
έλαλ θάθειν, θάλνπκε δεμί θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ
θαθέινπ θαη επηιέγνπκε Σπκπίεζε ζην... ή Add to
Archive... (αλαιόγσο ηεο γιώζζαο ηνπ ππνινγηζηή
καο). Σην λέν παξάζπξν πνπ αλνίγεη, επηιέγνπκε
Σπκπίεζε ζηε κνξθή RAR, παηάκε ΟΚ θαη
απνζεθεύνπκε ην ζπκπηεζκέλν αξρείν. (Βι. Εηθόλα
5)

5 – Studio FF

Εικόνα 5

Μόιηο έρεηε ζπκπιεξώζεη ηα δπν πεδία ζσζηά,
παηήζηε ην
θνπκπί
'ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΙ
ΜΕΣΑΦΟΡΑ', πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο
ζειίδαο γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο
κεηαθνξάο ηνπ αξρείνπ ζαο. Καηά ηελ κεηαθνξά
ηνπ αξρείνπ ησλ θσηνγξαθηώλ ζαο, εκθαλίδεηαη κηα
κπάξα ε νπνία ζαο δείρλεη ηελ πξόνδν ηεο
κεηαθόξησζεο. (Βι. Εηθόλα 6)

6 – Studio FF

Εικόνα 6

Όηαλ ε δηαδηθαζία κεηαθόξησζεο νινθιεξσζεί,
εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ηεο επηηπρνύο απνζηνιήο
(Βι. Εηθόλα 7) θαη ηαπηόρξνλα έρεηε ιάβεη έλα
ελεκεξσηηθό
mail
ζην
ειεθηξνληθό
ζαο
ηαρπδξνκείν.

7 – Studio FF

