Οδηγός χρήσης του προγράμματος FastStone Photo Resizer
Πρόγραμμα αλλαγής μεγέθους φωτογραφιών

1. Πληροφορίες για το πρόγραμμα
To FastStone Photo Resizer είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους χρήστες του να τροποποιήσουν
μαζικά το όνομα και το μέγεθος των φωτογραφιών.
2. Λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος
Μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο για λήψη του προγράμματος FastStone Photo Resizer στην
ιστοσελίδα www.schools.ac.cy στα «Χρήσιμα Λογισμικά». Εντοπίστε τη μορφή που επιθυμείτε να
κατεβάσετε (π.χ. .exe ή .zip) και πατήστε το κουμπί Download. Όταν κατεβάσετε το αρχείο, κάνετε
διπλό κλικ πάνω του για να το εγκαταστήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες του Setup Wizard.

3. Χρήση του προγράμματος
Αφού γίνει η εγκατάσταση του προγράμματος, δημιουργείται εικονίδιο συντόμευσης για το
πρόγραμμα στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Κάνετε διπλό κλικ πάνω σε αυτό για
να ανοίξει.
Όταν ανοίξει το πιο κάτω παράθυρο, ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:
(1) Επιλέγετε

για να μεταβείτε στην τοποθεσία που έχετε αποθηκευμένες τις φωτογραφίες σας.

(2) Επιλέγετε τη/τις φωτογραφία/ίες που θέλετε να τους αλλάξετε το μέγεθος.
(3) Επιλέγετε
(4) Επιλέγετε
φωτογραφίες σας.

για συγκεκριμένη φωτογραφία ή

για όλες τις φωτογραφίες μαζί.

για να καθορίσετε τις διαστάσεις που επιθυμείτε να αποκτήσουν οι
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Εικόνα 1
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(5) Στο παράθυρο που ανοίγει (Εικόνα 2) εισάγετε τις διαστάσεις των φωτογραφιών. Οι προτεινόμενες
διαστάσεις είναι: 800 pixels (πλάτος) και ύψος 600 pixels (ύψος).
(6) Αφήνετε επιλεγμένο το Preserve Aspect Ratio.
(7) Επιλέγετε OK.
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Εικόνα 2

(8) Στο αρχικό παράθυρο (Εικόνα 3), επιλέγετε Browse για να καθορίσετε το φάκελο που θέλετε να
αποθηκευτούν οι τροποποιημένες φωτογραφίες.
(9) Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα των νέων φωτογραφιών που θα δημιουργηθούν, τότε επιλέγετε
Rename και βάζετε στο πεδίο που ανοίγει πως θέλετε να είναι το όνομά τους (μάσκα). Για παράδειγμα,
αν βάλετε τη μάσκα ##_ekthesi_paidikis_technis, τότε οι νέες φωτογραφίες θα έχουν όνομα που ξεκινά
με αρίθμηση δύο ψηφίων ακολουθούμενη με _ekthesi_paidikis_technis.
(10) Επιλέγετε

για να ολοκληρωθεί η μετατροπή και η αποθήκευση των φωτογραφιών.

9

8
10

Εικόνα 3
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Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες για τη «μάσκα» αρχείου επιλέγετε

(Εικόνα 3, δίπλα από

το πεδίο «Rename»).

Παραδείγματα:
π.χ.1: αν βάλουμε Image#####, η 32η jpeg εικόνα θα μετονομαστεί σε Image00032.jpg
π.χ.2: αν βάλουμε $P_#####, η 32η jpeg εικόνα που είναι στο φάκελο ΑΒC θα μετονομαστεί σε
ABC_00032.jpg
π.χ.2: αν βάλουμε $Y-$M-$D_#####, η 32η jpeg εικόνα που θα δημιουργηθεί στις 2017/02/28 θα
μετονομαστεί σε 2017-02-28_00032.jpg
π.χ.3: αν βάλουμε *_tn, μια εικόνα που ονομάζεται John.jpg θα μετονομαστεί σε John_tn.jpg

(11) Τέλος, μεταβείτε στον φάκελο που καθορίσατε να αποθηκευτούν οι νέες φωτογραφίες και θα τις
βρείτε με το νέο όνομα και τις διαστάσεις που καθορίσατε.
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