ЩО ТАКЕ IRFANVIEW
Ссылка на оригинал:
http://www.irfanview.com/main_what_is_engl.htm"
IrfanView дуже швидкий, маленький, компактний і інноваційний FREEWARE (для некомерційного використання) переглядач
графічних файлів для Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7.
Це розроблений, щоб бути простим для початківців і могутнім для професіоналів. IrfanView намагається створювати унікальні, нові та цікаві
функції, на відміну від деяких інших програм перегляду, чия "креативність" заснована на клонуванні функціональності, крадіжці ідей і навіть
цілих діалогів з ACDSee та / або IrfanView! (Наприклад: XnView була крадіжка / клонування функціональність і цілі діалоги з IrfanView,
протягом 10 років і старше).
IrfanView був першою ОС Windows переглядач графічних файлів в світі з декількома (анімаційний) підтримка GIF. Одна з перших програм
перегляду в світі з підтримкою багатосторінкових TIF . Перші графічні СВІТІ перегляду з підтримкою декількох ICO.
IrfanView Деякі особливості:
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Багато підтримуваних форматів файлів
Багатомовна підтримка
Мініатюра / попередній перегляд
Фарба варіант - малювати лінії, кола, стріли, випрямити зображення і т.д.
Варіант Панель інструментів шкури
Слайд-шоу (можливість збереження слайдшоу як EXE / SCR і запису на CD)
Показати EXIF / IPTC / Comment текст в слайд-шоу / повний екран і т.д.
Підтримка Adobe Photoshop фільтри
Швидкий огляд директорій (переміщення по директоріях)
Пакетне перетворення (з додаткової обробки зображення)
Редагування багатосторінкових TIF
Пошук файлів
Робота з поштою
Вирізати / культура
Додати накладення тексту / зображення (водяний знак)
IPTC редагування
Ефекти (чіткість, розмиття, Adobe 8BF, Filter Factory, Filters Unlimited, і т.д.)
Витягувати іконки з EXE / DLL / МКСТ
Безліч гарячих клавіш
Багато параметри командного рядка
Безліч плагінів
Тільки один EXE-файл, не DLL, не Shareware повідомлення типу "Я згоден" чи "Оцінка минув"
Ні зміни в реєстрі, без участі користувачів / дозволу!
і багато іншого

Угода про використання
IrfanView надається як безкоштовна, але тільки для приватного, некомерційного використання (тобто на дому). Якщо ви є комерційним
користувачем і вам подобається ця програма (або домашніх користувачів, хто
хоче "http://www.irfanview.com/main_support_engl.htm" підтримувати / пожертвувати [4] подальшого розвитку), будь ласка, зареєструйтеся /
пожертвування, відправивши США $ 12,00 або EUR 10, - (це ціна за один (одна) ліцензія) за адресою нижче. Будь ласка, надсилайте лише
готівкою. (Я не можу прийняти високий чек переведення в готівку коштів в банку)
Адреса:
Irfan Skiljan
Postfach 48
2700 Wiener Neustadt
Austria, Europe
Комерційні користувачі: будь ласка зв'яжіться зі мною mailto:irfanview@gmx.net" по електронній пошті [5] про ціни та знижки. Примітка:
Якщо ви хочете, ви можете купити ліцензій, використовуючи -"http://www.irfanview.com/main_support_engl.htm" -PayPal або кредитної
карти [6].

Велике спасибі!
Ваша підтримка буде сприяти подальшому розвитку і дає Вам право на майбутні версії IrfanView. Ваша зареєстрована версія буде включати в
себе ваше ім'я у вікні О. У разі помилок і проблем з будь-якою з підтримуваних форматів, будь ласка, надішліть мені повідомлення
електронної пошти.

