lav en pauseskærm med irfanview:
der findes en lang række programmer som kan bruges til at fremstille
såkaldte pauseskærme eller screensavers med… en pauseskærm er
et lille program som har det ene formål at vise et eller andet på
skærmen i de periode hvor computeren ikke er i brug… i gamle dage
var formålet også at undgå, at faste elementer ”brændte” sig fast på
skærmen, men det har ikke været et problem i nyere tid, så i dag er
formålet først og fremmest af æstetisk art… ok, man kan låse sin
pauseskærm med en adgangskode så tilfældigt forbipasserende ikke
slår den fra og giver sig til at snuse, mens man er væk et øjeblik…
højreklik et sted på skrivebordet og vælg egenskaber… klik fanebladet pauseskærm…

Figur 1

for at kunne vælge dine egne pauseskærme på menuen, skal du
anbringe filen på denne placering: C:\WINDOWS\system32…
hent programmet irfanview og installer det som det første (adressen
findes sidst i dette dokument)
følg så proceduren som beskrevet i figur 2-4:

Figur 2: irfanview efter opstart – klik knap nr. 2 fra venstre

Figur 3: slideshow-vinduet – find mappen med dine billeder
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Figur 4: tilføj de ønskede billeder med dobbeltklik – klik knappen Gem som
EXE/SCR-fil

Figur 5: vælg de ønskede indstillinger og klik generer-knappen
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tips:
eneste forskel på en exe-fil og en scr-fil er den, at windows genkender den sidste som en pauseskærmsfil...
pauseskærme med stillbilleder er mindre tilbøjelige til at belaste
hukommelsen end pauseskærme med animationer…
det er ikke muligt at lave overgangseffekter mellem de enkelte billeder i irfanview, men det kan man så til gengæld i andre programmer
(der er dog den hage ved det, at sådanne effekter ofte får filerne til
at svulme op)…
pauseskærme bør ikke fylde mere end højst nødvendigt (en fil på
10mb kan være en belastning hvis man f.eks. kun har 256mb ram i
sin computer), men der er intet til hinder for at man fremstiller endog
meget store præsentationer – de skal så blot gemmes som exe-filer
og afvikles som enhver anden fil af den type… selv har jeg har jeg
fremstillet en håndfuld der fylder det meste af en 700mb cd-rom…
brug jpg-billeder af hensyn til filstørrelsen – png-filer kan have problemer med gennemsigtighed og fylder generelt for meget... og sørg
for at alle billeder har de samme proportioner – ellers kan resultatet
blive noget forvirrende at se på – de bør under ingen omstændigheder være større en det format pauseskærmen laves til (og det vil typisk være 1024x768 pixels)
selv om pauseskærmen er indstillet til automatisk billedskift er det
stadig muligt med musen (venstre/højre-klik) eller tastaturet (pil
venstre/højre eller pageup/down) at bladre manuelt…
det er muligt at lægge lyd på pauseskærmen (enten indtalt eller i
form af noget ledsagemusik), men bemærk, at længden skal svare til
den tid det tager at afvikle hele billedserien..! så har du 33 billeder á
10 sekunder, skal du finde/lave en lydsekvens der varer 330 sekunder, ellers går der kuk i afviklingen af projektet…
du kan selv fremstille nogle billeder der fungerer som indledning med
en forklarende tekst eller lægge tekst på de enkelte billeder (det
sidste kan jeg nu personligt ikke fordrage)
hent irfanview her: http://www.irfanview.com/ (seneste version er
3.99) og husk også at downloade de mange plugins der hører til..!
http://www.klaus-johansen.dk/2007/01/30/80-gormenghastvariationer/ <-- her er et eksempel på et af mine egne projekter…
listemageren, nyborg om morgenen den 2. februar 2007
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