
Sætte i rigtig rækkefølge, omdøbe og gøre billeder mindre.
Programmet Fast Stone Photo Resizer 3.1 downloades fra 
http://www.faststone.org/FSResizerDownload.htm,
og installeres på computeren.

Programmet er beregnet til at lave de samme ændringer på mange billeder på en gang. 
Det kaldes for  ”Batch convertering”.
Programmet kan ændre rækkefølge, give nyt filnavn og samtidig sørge for at størrelsen bliver passende til  
hjemmesiden.
Originalen bevares og der laves en kopi i den ønskede størrelse.

Sørg for at alt ”forarbejdet” er i orden: Regulering af lysstyrke og kontrast, farve korrektion osv. 
Ikke mindst at det er det rigtige udsnit! 
Det kan være praktisk (men ikke nødvendigt), at billederne ligger i den samme mappe.

Før vi begynder, laves en mappe til de nye filer (”Output Folder”) på et bekvemt sted, hvor den gives et navn, 
der fortæller hvad indholdet er. F.eks. ”byens_lys_nyt navn”.
Der efter åbnes  Fast Stone Photo Resizer og der fremkommer et billede, der ligner dette:
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Der er ingen billeder i venstre side, men dem finder du ved at klikke på knappen med de 3 prikker:

 (se 1a). Klik evt. på visningen ”Store Ikoner” længst til højre.
Marker det første billede du ønsker at give nyt navn og klik på ”Add =>” (se 1b).
Filnavnene skrives nu i feltet til højre, og gør det samme med  det næste billede, osv. 
Det er vigtigt, at du udpeger billederne i den ønskede rækkefølge. Hvis du laver fejl, kan du markere det 
forkerte billede i højre side og klikke på ”Remove”. Clear betyder at alle de valgte billedrer fjernes. 

Det er vigtigt, at at ”Sort files by:” er stillet på ”No Sort” (Øverst til højre).

Du kan godt finde andre bileder fra andre mapper og lægge dem til, men inden du konverterer skal der laves 
nogle indstillinger: 

(2) vælg det rigtige ”Output-format”. (For det meste *.jpg)

(3) Find ”Output mappen” du lavede i begyndelsen (”byens_lys_nyt navn”) ved at trykke på ”Browse”

Der skal være ”hak” i ”Rename”. 

Klik i feltet og slet teksten Image##### og skriv i stedet:: bylys_2011_frits-##
Det betyder, at det første billede kommer til at hedde: bylys_2011_frits-01.

Sørg også for at der er ”hak” i ”preview” og ”Use Advanced Options” og klik på knappen (4).

Nu fremkommer der en dialogboks, der dog først ser således ud, når der sættes ”hak” i ”Resize” (5) og 
”Resize based on one side”:

Nu indstilles bredden (Width) til det ønskede (her 800 pixels) ved at skrive tallet eller klikke på <Pick a 
Standard Size> og vælge. Hvis der klikkes på ”Vis” kan man se hvad der sker med billederne.
Det er muligt at gemme disse indstillinger: ”Save Options to file”.
Når alle indstillingerne er foretaget, klikkes på ”OK” for at lukke dialogboksen og vende tilbage til det første 
skærmbillede.

Check at ”hakkene” og filnavnet er som det skal være , gennemse evt. endnu en gang med ”Vis” og klik  
sluttelig på ”> Convert”. Nu går programmet i gang og laver en liste over hvad der sker. Når det er færdigt, klik 
på ”Done”.
Brug Stifinder til at se om billederne virkelig er kopierede og gjort mindre. 
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