PIXresizer gebruiken
1. Dubbelklik op het pictogram op je bureaublad
2. Onderstaand scherm opent zich:
Je kan kiezen om één foto te bewerken of verschillende foto’s in één
keer.

3. In dat vak lees je allerlei informatie over de foto (ZONDER
bewerking!).
:klik hier als je de foto wilt bekijken
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:klik hier als je de foto wilt draaien
:klik hier als je de foto wilt afdrukken
4. Aan de linkerkant vind je 4 blokken, genummerd van 1 tot 4.
We bekijken blok per blok:
5. In het eerste blok kies je de foto die je wil verkleinen: klik daarvoor
op de knop

6. In het tweede blok stel je de nieuwe grootte in. De computer stelt
voor om iets te nemen van ongeveer 600 pixels, omdat dat de
gebruikelijke grootte (= Custom size) is voor het internet. Wil je een
andere maat, dan klik je het bolletje aan van je keuze.

Laat dit aangevinkt:
dan wordt de foto NIET

7. Het derde blok moet je alleen maar gebruiken, als je de foto wilt
veranderen van extensie.

8. Het vierde blok gebruik je om aan te geven waar de gewijzigde foto
moet opgeslagen worden. Klik daarvoor op de knop.

Als je een vinkje zet bij “Output GrayScale”, dan krijg je de nieuwe
foto in zwartwit.
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9. Als je verschillende foto’s in één keer wilt wijzigen,
dan moet je op het rechter-tabblad klikken en bekom je dit schema:

Hier kan je kijken naar hoe je resultaat er zal uitzien aan de hand van
een voorbeeldfoto erboven.
Ook hier zie je 4 genummerde blokken. We bekijken ze even:

Zoek hier de map met je originele
foto’s

Duid hier aan in welke map je foto’s
terecht moeten komen. Het moet een
andere map zijn dan de map hierboven!!
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In dit vak kun je aangeven hoe groot de foto’s moeten worden. De
computer doet een voorstel, maar jij kan dat wijzigen.

Hier kun je eventueel de extensie veranderen

Klik nu op de knop en de bewerking wordt uitgevoerd.

Pixresizer is vrij te downloaden van :
http://bluefive.pair.com/pixresizer.htm
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