PHOTOLEMUR
SERVIS
umělá inteligence ve službách fotograﬁe
Díky digitálním fotoaparátům a smartphonům je každý z nás fotografem, jehož snímky jsou
okamžitě připraveny k publikování. Technická kvalita fotograﬁí však zpravidla pokulhává.
Samozřejmě prioritní je obsah, ale technická kvalita je také důležitá a Vy určitě nechcete,
aby výsledek působil amatérsky.
VYZKOUŠEJTE ZDARMA

CEST, JAK TO NAPRAVIT, JE VÍC:
Angažovat profesionálního fotografa – ten stojí nejen peníze, ale zároveň není vůbec
jisté, že bude mít takový záběr, jaký potřebujete.
ź Z již pořízeného snímku „vydolovat“ pomocí Photoshopu, co se dá. K tomu je třeba mít
letité zkušenosti a dost času.
ź Využít služeb programů pracujících na bázi umělé inteligence a vylepšit obrázek
během pár minut automaticky.
ź

PHOTOLEMUR
Jedním z nejlepších programů pracujících na bázi umělé inteligence, které v poslední
době byly do komerční oblasti uvolněny, je produkt PhotoLEMUR. Ten získal nejen
ocenění Red Dot Award 2018 Winner, ale i uznání prestižních časopisů AppleWorld,
MacWorld, PetaPixel, Cult of Mac a řady dalších.
Program pracuje jinak než dosavadní optimalizace. Na rozdíl od nich využívá umělé
inteligence k rozpoznávání obrázku a na jednotlivých regionech aplikuje speciální
optimalizace. Pokud Vám to zní příliš obecně, tak např. na portrétu pozná pleť, rty, zuby,
oči, vlasy, oblečení, šperky, popředí či pozadí (a tisíce dalších typů) a ty pak jednotlivě
optimalizuje. A nejedná se jen o portréty, ale i o krajiny, města, budovy, produktovou
fotograﬁi, ... a tak bychom mohli pokračovat.
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Vyberte si jednu fotograﬁi,
kterou chcete publikovat.
ź Pro aplikaci umělé inteligence
je minimální velikost 640x640
pixelů, maximální (daná
výkonem současných PC) je
10.000x10.000 pixelů.
Barevnost RGB nebo CMYK.
Formát JPG.
ź Soubor pošlete přes portál
USCHOVNA.CZ na adresu
photolemur@dtpstudio.cz. Do
poznámky napište jméno a
telefon kontaktní osoby.
ź Výsledek Vám zašleme opět
přes portál USCHOVNA.CZ
ź

Další využití PhotoLemur
Servisu: za první soubor (1-5
snímků) účtujeme 200 Kč, za
každý další snímek v rámci
stejné objednávky pak 20 Kč.
Ceny jsou bez DPH.
ź Soubory neposílejte
emailem jako přílohy takový e-mail schránka
photolemur@dtpstudio.cz
odmítne.
ź

Chcete se na něco zeptat:
telefon: 244 466 666
email: photolemur@dtpstudio.cz.

