Vejledning
Billed Størrelses Ændring
I guiden her er vist et program til at ændrer størrelserne på mange billeder af gangen, så de får en korrekt
størrelse til hjemmeside brug. Typisk fylder billeder for meget og skal derfor omdannes før de kan bruges til
hjemmesidebrug, mails, blogs...osv.
Programmet hedder "Fast Image Resizer" og hører under GNU aftalen, så er til fri afbenyttelse og uden
reklamer.
Programmet kan hentes på vores hjemmeside www.gaait.dk eller det direkte link her:
http://adionsoft.net/fastimageresize/

Info om programmet:
Fast Image Resizer forandrer, som titlen antyder, hurtigt størrelsen på billeder.
Det er en simpel brugerflade. Det er kun en lille firkant med to knapper og en drop-down menu. For at
forandre størrelsen på billedet, hvor man blot vælger den foretrukne opløsning fra menuen. Marker de
ønskede billeder, træk dem hen til boksen med musen og konverteringen går igang. Billederne bliver gemt til
mappen, som brugeren har valgt.
Fast Image Resizer indeholder ni forudindstillede opløsninger. Men du kan vælge at tilføje individuelle
størrelser også. Der kan vælges imellem billedformaterne BMP, JPG eller PNG når billederne gemmes.

Programmet kan installeres både på Windows og Macintosh, se den
officielle hjemmeside for mere info.
Installationen er nem, man bliver kun spurgt om man ønsker at
oprette genveje på computeren og så er man igang.

Billederne trækkes blot hen til feltet på boksen og konverteringen
starter.

Vigtigt!
Inden skal man dog lige definerer hvilken størrelse man ønsker, hvilket format billederne skal have og hvilken
mappe de skal gemmes i.
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Drop down menuen giver sig selv.
Der er prædefinerede størrelser, som der kan vælges
imellem og helt i bunden kan man også vælge at
indtaste en selvvalgt størrelse.

Trykker man på "Options" får man mulighed for at vælge imellem formater på billederne og hvilken mappe på
computeren, som man ønsker at de skal gemmes i.
På billedet til venstre, er vist standard
indstillingerne.
I venstre side er der mulighed for at ændre
på billedkvaliteten, enten ved hjælp af
numre system eller prædefinerede forslag.
I højre side kan man sætte programmet til at
prøve at roterer billederne automatisk hvis
det er portrætter eller landskaber i
bredformat og der kan stilles på sikringen til
at overskrive eksisterende billeder i mappen.

Den vigtigste og mest brugte indstilling er
dog "Destination".
Første gang man bruger programmet, skal
der vælges en mappe hvor man vil have
billeder.
Indstillingen kan ændres fra gang til gang.
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