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Jak změnit velikost souboru s fotografií
To Resize a Photo File

Moderní digitální fotoaparáty s velkým rozlišením poskytují
soubory velikosti okolo 4000 až 8000 kB, což je pro běžnou praxi
nadbytečné a zabírá to zbytečně hodně prostoru na disku. Tak
velké soubory je také problém posílat ve větším počtu e-mailem.
Samozřejmě na fotoaparátu lze nastavit rozlišení, čímž si následující
práci ušetříme, ale někdy dostaneme soubory s velkým rozlišením
a pak nezbývá než zmenšení provést.
(Poznámka: Pro tisk v časopisu Soudní Inženýrství je vhodné
zasílané fotografie nezmenšovat.)

3. V
 takto otevřeném programu Malování vybereme Obrázek –
Změnit velikost či zkosit (obr. 2).

PROGRAM MALOVÁNÍ
Existují programy, jež umějí mj. měnit velikost souboru. Bez
speciálních souborů lze ovšem pro zmenšování jednotlivých snímků
využít příslušenství balíku MS®Office, program Malování. Postup
je následující:
1. V adresáři se soubory označíme soubor, jehož velikost chceme
upravit.
2. Pravým tlačítkem myši otevřeme menu a vybereme Otevřít
v programu – Malování (obr. 1).

Obr. 2 Menu programu Malování.

4. P
 řepíšeme velikost ze 100 % na potřebnou hodnotu (možno
vyzkoušet, zpravidla stačí 20 %), stejnou hodnotu vodorovně
i svisle (obr. 3 – zde zatím přepsáno jen vodorovně)
a potvrdíme OK.

Obr. 1 Otevření souboru v programu Malování.

Obr. 3 Nastavení změny velikosti souboru. (Novější verze programu
Malování při změně vodorovně nastaví automaticky stejně i změnu svisle).
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Výborný byl i program Microsoft Office Picture Manager,
posledních verze MS Office jej však již neobsahují; řada úprav se
pak dá provádět přímo v textovém editoru MS Word.

5. P
 o přepočtu program Malování zavřeme (křížkem vpravo
nahoře), na dotaz potvrdíme „Uložit“ (obr. 4); soubor se uloží
a zmenšení souboru je provedeno (při 20 % na velikost kolem
150 kB). Je vhodné předem si procento zmenšení vyzkoušet.
V programu Malování je možno do snímků vkládat čáry, obrazce,
popisky, je možno také provádět výřezy částí snímků (Vybrat –
nastavit rámeček – Oříznout) a tyto ukládat jako samostatné.

Obr. 4 Uložení zmenšeného souboru v programu Malování.
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