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Kuvan pienentäminen haluttuun kokoon

Digikameralla otetut kuvat ovat isokokoisia ja vaativat usein pienentämistä ennen
niiden siirtämistä web-sivuille. Yksi helppo tapa muuttaa kuvan kokoa on käyttää
ILMAISTA apuohjelmaa nimeltään VSO Image Resizer.

Ohjelman keskeiset ominaisuudet ovat:

 Kuvien muutos eri grafiikka- ja tiedostoformaatteihin (jpeg, gif, bmp, tiff jne.) sekä myös
RAW-kuvien käsittely (Canon .CR2, Nikon .NEF, Minolta .MRW)

 Konfiguroitavissa oleva kuvan kompressio/resoluutiosuhde
 Yksittäisen tai usean kuvan käsittely samanaikaisesti
 Kuvien uudelleen nimeäminen
 Vesileiman (esim. yrityksen nimen tai logon) lisäys kuvaan
 Ohjelma toiminta joko sellaisenaan ja lisäksi integroituna Windowsin resurssiselaimeen
 Nopea kuvien muunnos
 Toiminta sekä Windows XP että Vista-ympäristössä

Ohjelma on esitelty ja se löytyy VSO Softwaren kotisivuilta tai voit ladata sen suoraan myös tästä.

VSO Image Resizerin käyttö:

Kun VSO Image Resizer on asennettu koneeseen, voit käynnistää sen joko sen ohjelmakuvakkeesta
tai Windowsin resurssiselaimesta. Windowsin resurssiselaimessa mene haluamaasi kuvatiedostoon
(selaimen asetuksena ’Näytä/Esikatselukuvat’), aktivoi kuva (klikkaa kuvan kohdalla kerran hiiren
vasemmanpuoleista nappulaa -> kuvan reunat ja kuvan teksti tulee siniseksi) ja paina tämän jälkeen
hiiren oikeanpuoleísta nappulaa ja valitse ruudulle ilmestyneestä valikosta ’VSO Image Resizer’
(kuva 1).

kuva 1

http://www.vso-software.fr/products/image_resizer/image_resizer.php
http://www.vso-software.fr/download_product_direct.php?product=vir
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Kuvaruudulle tulee nyt VSO Image Resizerin valintaikkuna. Alkuperäisen kuvan kokoa voidaan
muuttaa esimerkiksi alla olevilla asetuksilla (kuva 2). Kohtaan ’Resolution’ annetaan uuden
kuvakoon leveys esim. 600 (korkeus lasketaan automaattisesti) ja painetaan OK (kuva 3).

kuva 2 kuva 3

Kuvan muunnos käynnistyy (kuva 4) ja uusi kuva tallentuu samaan kuvahakemistoon kuin missä
alkuperäinenkin kuva on nimellä ’vanhanimi[].jpg’.

kuva 4
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Uuden profiilin tekeminen:

Esimerkkinä tehdään uusi profiili, jonka avulla alkuperäinen kuva voidaan pienentää 30 %:iin. VSO
Image Resizerin valintaikkunassa kohtaan ’Profile’ kirjoitetaan uuden profiilin nimi esim. ’30%’.
Tämän jälkeen valitaan kohdan ’Resolution’ alasvetovalikosta ’%’ ja täytetään molemmat kentät
’30’ x ’30’. Tallenna uusi profiili (nimeltään ’30%’) ’Profilen’ oikealla puolella olevaa sinistä
levykkeen kuvaa painamalla.
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