Vejledning til Photofiltre nr.148
Side 1
Ændre størrelse på mange foto i en mappe automatisk
Hvis man vil have mapper med foto over på en tablet f.eks. er det klogt at
reducere billederne i størrelse så de passer nogenlunde til
skærmopløsningen på den tablet de skal over på. Originalbillederne fylder ret
meget på en tablet – optager hurtigt en masse plads, og det tager længere
tid at indlæse et foto i fuld størrelse på en tablet.
Så tilpas billedstørrelsen på de foto der skal overføres til tablet'en.
I Photofiltre kan man tilpasse en helt mappe automatisk. Denne vejledning
viser hvordan.
Her har jeg valgt en mappe
med billeder af guldsmede.

Disse billeder er i forvejen
redigeret og er i 3:2 format
Billederne er i stor opløsning
(på mit kamera)
Og selv om de er redigeret
fylder de fra 1 MB til 1½ MB.
Måske mere

Man kunne så åbne ét billede ad gangen, lave en kopi og nedsætte den i
størrelse. Men er der mange billeder vil det tage sin tid.
Man kan i stedet oprette 2 nye mapper. Brug Stifinder det er det nemmeste.
Der oprettes nu en mappe til
de store foto der skal
bruges. Dem man vil bruge
kopieres over i denne
mappe.
Der oprettes desuden en
mappe der er tom – det er til
de billeder som skal
nedsættes i størrelse

Her er så valgt 10 foto som er lagt i mappen med store foto
Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør. januar 2015

Vejledning til Photofiltre nr.148
Side 2
Ændre størrelse på mange foto i en mappe automatisk
Åbn nu fotoprogrammet
Photofiltre 7.
Klik på menuen Værktøj
Og vælg
Automatisere/batch

Du kan også få funktionen
frem ved at trykke på ikonen

Man får så dette vindue
frem med flere faneblade.
Det første faneblad
Fil
Her vælges først Kilde
mappe. Det er den mappe
hvor de store billeder er lagt
ind.
Tryk på ikonet og find frem
til kildemappen.
Når man har valgt
Kildemappen vil alle billeder
i denne mappe kunne ses i
det lille vindue som tekst.

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør. januar 2015

Vejledning til Photofiltre nr.148
Side 3
Ændre størrelse på mange foto i en mappe automatisk

Nu skal vi angive Output
mappen. Man kan også
kalde det
Destinationsmappen, den
mappe hvor billederne skal
ligge der nedsættes i
størrelse.
Klik på ikonet og find frem til
mappen

Nu skal vi til fanebladet
Billede
Sæt hak ved Billedstørrelse
Da billederne i kildemappen
er redigeret og i 3:2 format
Kan vi skrive
1200 ved bredde
Og 800 ved højde.
Disse tal kan godt være
højere hvis din tablet har
højere opløsning på
skærmen.
Jeg har selv kun en lille
tablet og der passer disse
tal.
Så tilpas dine tal så de
passer til DIN tablet.
Sørg for at tallene er i
forholdet 3:2

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør. januar 2015

Vejledning til Photofiltre nr.148
Side 4
Ændre størrelse på mange foto i en mappe automatisk
Man kan godt bruge evt.
Skarp på fanebladet under
Filter.
Men her går vi blot til det
sidste faneblad
Handling.
Her kan man se at det drejer
sig om 10 billeder
Og at Billedstørrelsen skal
være 1200 x 800 pixels.
Man skal så blot trykke OK
Så starter der en masse helt
automatisk.
Der laves en kopi af
billederne og disse kopier
bliver sat ned i størrelse.
Går man tilbage til Stifinder
kan man nu se at billederne
er kommet ind i mappen
Guldsmede til tablet

Og holder man musen hen
til et af billeder popper der
en lille besked op hvor man
kan konstatere at disse
billeder nu er 1200 x 800
Og at billeder nu kun fylder
ca. 222 KB

Hvor mange billeder man kan ha' i en mappe ved jeg ikke, men det er
måske en god idé at opdele dem i kategorier så man har mange
mapper med måske kun 30-70 billeder. Men det kan man prøve sig
frem med. Men processen med at nedsætte dem i størrelse kan gøres
automatisk.
Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør. januar 2015

