PRZYGOTOWANIE ZDJĘĆ DO POTRZEB STRONY INTERNETOWEJ

Dzisiejsze aparaty cyfrowe zazwyczaj pozwalają nam robić zdjęcia w wysokiej
rozdzielczości. My z kolei często z tej opcji korzystamy - wszyscy lubimy wysoką jakość. Jednak
często po jakimś czasie pojawia się potrzeba zmniejszenia zrobionych zdjęć. Chcemy na przykład
umieścić je w galerii internetowej - wtedy nie potrzebujemy nazbyt dużej rozdzielczości, a tym
bardziej dużych rozmiarów plików.
Aby zmniejszyć zdjęcia i dostosować je swoich potrzeb polecam skorzystanie z programu
Irfan View. Można go pobrać pod adresem http://www.irfanview.com/. Kilka opcji tego programu
postaram się opisać poniżej.
POBIERANIE I INSTALACJA PROGRAMU
Wchodzimy na stronę http://download.cnet.com/3001-2192_410021962.html?spi=091d11a5599558b18d799439378eb79a&part=dl-IrfanView i pobieramy
program.

Jeśli nie otworzy się nam okienko pobierania klikamy na click here.
Po pobraniu programu proponuję także porać spolszczenie oraz zestaw wtyczek obsługujących
dodatkowe funkcje programu.
- spolszczenie: http://www.irfanview.net/lang/irfanview_lang_polski.exe
- zestaw wtyczek: http://www.software.com/irfanview-plugins-9374-1#download
Następnie przystępujemy do instalacji programu. Klikamy na ikonce instalacji programu tj.:
iview425_setup.exe i postępujemy zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie.
Proponuję pozostawić wszystkie domyślne opcje klikając przycisk dalej. Zaawansowani
użytkownicy mogą sobie ustawić poszczególne parametry już na etapie instalacji. Po zakończonym
procesie instalacji tak samo postępujemy z plikami irfanview_plugins_425_setup.exe oraz
irfanview_lang_polski.exe. następnie uruchamiamy program i z menu Options uruchamiamy
Change language. W oknie które się pojawia wybieramy POLSKI.DLL i klikamy ok. od tej pory
program będzie się komunikował z nami w ojczystym języku.
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ZMNIEJSZANIE ZDJĘĆ
Jeżeli potrzebujemy zmniejszyć rozmiar jednego lub dwóch zdjęć można to zrobić
korzystając z opcji Zmień rozmiar obrazu:
1. otwieramy zdjęcie przy pomocy programu IrfanView: menu Plik -> Otwórz, wybieramy
zdjęcie
2. następnie przechodzimy do menu Obraz -> Zmień rozmiar obrazu (rysunek 1)

3. możemy teraz wybrać jedną z opcji w sekcji Gotowe rozmiary lub w sekcji Nowy rozmiar

4. wciskamy "OK" i zapisujemy zmniejszone zdjęcie.
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To wygodne, ale jeżeli potrzebujemy zmniejszyć jedno lub dwa zdjęcia. Jeżeli jednak
zrobiliśmy 100 zdjęć, to nie chce nam się każdego z osobna otwierać, wywoływać odpowiedniego
okienka, wpisywać za każdym razem rozmiaru, wreszcie zapisywać.
Tutaj z pomocą przychodzi tak zwane przetwarzanie wsadowe.
Menu Plik -> Przetwarzanie wsadowe... (rysunek 3)

Następnie zaznaczamy pliki, które chcemy przetworzyć i przy pomocy przycisku Dodaj
wprowadzamy je do okienka nazwanego: Pliki źródłowe. Odnajdujemy teraz sekcję Katalog
docelowy i wpisujemy tam katalog, do którego zapiszemy przetworzone obrazy. Następnie
przechodzimy do sekcji Ustawienia konwersji i klikamy przycisk Opcje. Ustawiamy parametry jak
na rysunku poniżej i klikamy OK.
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Przechodzimy teraz do Opcji zaawansowanych i ustawiamy je jak na rysunku poniżej
akceptując przyciskiem OK.

Przetworzone zdjęcia będą miały ustawiony przez nas rozmiar. W sekcji ustawienia
wsadowej zmiany nazw wchodzimy w opcje i ustawiamy wzorzec nazwy jak na rysunku nr 3.
Teraz klikamy przycisk "Start" i rozpoczyna się konwersja zdjęć. Po jej ukończeniu otrzymamy
następujący komunikat.

Zamykamy program i już możemy obejrzeć efekty naszej pracy wyświetlając obrazki w folderze w
którym zostały zapisane.
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