Irfanview
Software installatie
Programma onderdelen downloaden
Op de website van Irfanview (www.irfanview.com)
vind je enkele hyperlinks naar een site (tucows)
waar je het programma en de toegevoegde
onderdelen kan downloaden. Je kan klikken op de
link in het download kadertje (zie hiernaast) of op
de menu-ingang Download.

En als je een taalmodule wil downloaden volg je de hyperlink Irfanview
languages.
Als je op de menu-ingang Download klikt, krijg je een volgende
webpagina met een hyperlink naar de Tucows download pagina voor
Irfanview.

De Irfanview download pagina
geeft een overzicht van het
programma en een download
knop om het programma op te
halen.

In het dialoogvenster dat dan volgt
moet je op de knop Opslaan
klikken en daarna een map
aanduiden waarin het bestand
moet terechtkomen zoals bvb. Mijn
Documenten.
Het programma iview392.exe
wordt dan gekopieerd...

Programma installeren
Als je het programma
iview425_setup.exe
uitvoert, krijg je dit
venster. De installation
folder laat je zoals
aangeduid op
c:\Program
Files\Irfanview\ staan.
Klik dan verder op Next
(volgende) tot je op de
knop Finish (voltooien)
kunt klikken. Het
programma is dan
geïnstalleerd.

Taal wijzigen
Als je op de hyperlink voor de taalmodule (Irfanview languages) hebt
geklikt, wordt een pagina getoond met de lijst van beschikbare talen.
Voor de Nederlandse taal kan je op 1 van deze links klikken :
Je kan dan met de snelkoppeling Installer het installatieprogramma
downloaden en opslaan in de aangeduide map bvb. Mijn Documenten.
Door te dubbelklikken in de verkenner op het programma
irfanview_lang_nederlands.exe ga je de Nederlandse taalmodule
installeren.
Programma onderdelen
Knoppen werkbalk

 Met de eerste knop kan je een bestand openen.
 Met de tweede knop kan je een diavoorstelling afspelen. In het

dialoogvenster selecteer je 1 of meerdere bestanden om te tonen.
Je kan ook nog instellingen van de diavoorstelling aanduiden of
wijzigen. Met de knop afspelen(Play) start je de diavoorstelling.
 Met de twee volgende knoppen kan je een bestand opslaan of
verwijderen.

 De volgende vier knoppen dienen om te knippen, kopiëren,







plakken en ongedaan maken.
De knop met de blauw omcirkelde 'i' geeft een dialoogvenster met
de afbeeldinginformatie.
Met de vergrootglas knoppen kan je in- of uitzoomen op de foto.
De pijltjes knoppen kan je gebruiken om een volgende of vorige
foto uit de map op te halen. De pijltjes knoppen naar boven of
beneden kan je gebruiken om naar een vorige of volgende pagina
te gaan.
Met de tools knop kan je de eigenschappen(properties) van het
Irfanview programma wijzigen (bvb. de taalinstelling aanpassen).
Met de laatste knop in de knoppenbalk kan je de auteursgegevens
en de versie nummer van het programma bekijken.

Menu onderdelen
Bestand(File)
 Openen(Open) : een dialoog venster
wordt getoond waarin je een map kan
aanduiden (blauwe pijl) en een bestand
kan openen (1 maal klikken op een
bestandsnaam en dan op de knop
Openen klikken).
 Heropenen(Reopen) : het laatst
geopende bestand wordt opnieuw
opgehaald. Als je de wijzigingen niet
hebt opgeslagen, wordt het origineel
bestand getoond en zijn al de
aangebrachte wijzigingen ongedaan
gemaakt. Je neemt dus terug het
origineel.
 Miniatuurweergaven(Thumbnails) : er
wordt een apart venster geopend met
de mappenstructuur en een
miniatuurweergave van alle grafische
bestanden.
 Diavoorstelling(slideshow) : in het
dialoogvenster selecteer je 1 of
meerdere bestanden om te tonen. Je kan ook nog instellingen van
de diavoorstelling aanduiden of wijzigen. Met de knop
afspelen(Play) start je de diavoorstelling.
 Groepsconversie/hernoeming(batch conversion/rename) : in het
dialoogvenster selecteer je 1 of meerdere bestanden om te









converteren en/of te hernoemen. Je kan o.a. de doelmap en het
conversie formaat selecteren. Met de knop start(Start) start je de
conversie en/of de hernoeming.
Hernoemen(rename), verplaatsen(move), kopiëren(copy),
verwijderen(delete) : met deze menu-ingangen kan je de nodige
bestandsoperaties uitvoeren.
Opslaan(save), Opslaan als(save as) : je krijgt het klassieke
dialoogvenster voor het opslaan van een bestand. Als je de
bestandsextensie *.jpg of *.gif selecteert, kan je bijkomende
opslagopties instellen. Zo kan je bij een *.JPG bestand de
opslagkwaliteit bepalen met een schuifbalk (een lage kwaliteit =
een klein bestand, een hoge kwaliteit = een groot bestand).
Afdrukken(print) : je kan de afbeelding afdrukken. In het
dialoogvenster kan je nog bijkomende pagina instellingen
aanduiden.
Scannerbron selecteren(select TWAIN source) : hier selecteer je
een eventueel aangesloten digitaal fototoestel of een scanner. Met
de volgende menu-ingang afbeelding scannen(acquire) kan je dan
een foto van je fototoestel ophalen. Klik even op Camera om de
lijst van foto's op te halen en klik dan op Acquire om 1 of meerdere
foto's naar Irfanview over te brengen.
Meest recent gebruikte mappen(recent directories) : de laatst
gebruikte mappen worden in een submenu getoond om snel een
afbeelding of foto te gaan openen.

Bewerken(Edit)
 Ongedaan maken(undo) : de laatste actie
wordt teruggedraaid (indien mogelijk).
 Selectie aanmaken(create custom
selection) : Je kan in dit dialoogvenster
de coördinaten opgeven voor een selectie
kader. Je kan ook in de foto met de muis
slepen om een kader te maken.
 Tekst toevoegen aan selectie(insert text
into selection) : in dit dialoogvenster kan
je tekst toevoegen in de selectiekader
van de foto. Je kan met de knop
Lettertype de kleur, de grootte enz. van de tekst wijzigen.
 Knippen(cut selection) en knippen met behoud van de selectie(cut
- leave selection) : de selectiekader wordt uitgeknipt en de rest
blijft of de selectiekader blijft en de rest verdwijnt.
 Selectie uitsnijden(crop selection) : enkel de inhoud van de
selectiekader wordt behouden in het resultaat.

 Kopiëren(copy), Plakken(paste) : het geselecteerde wordt
gekopiëerd en je kan de copie in een andere selectie inplakken.
 Verwijderen(leeg scherm)(delete (clear display)) : de afbeelding of
foto wordt verwijderd in het irfanview venster (niet op de harde
schijf).
 Klembord schoonmaken(clear clipboard) : het klembord wordt
leeggemaakt en je kan niets meer plakken.
Afbeelding(Image)
 Informatie(information) : je krijgt een
overzicht dialoogvenster met
belangrijke informatie over de
afbeelding of foto.
 Nieuwe afbeelding(create new
(empty) image) : je kan een nieuwe
afbeelding aanmaken en je kan het
formaat en het aantal kleuren
opgeven.
 Nieuwe panorama afbeelding(create
panoram image) : je kan meerdere
foto's tegen elkaar kleven en als ze
naadloos aan mekaar aansluiten,
bekom je een panoramische foto.
 Naar links of naar rechts
draaien(rotate left or right) : de
afbeelding 90° draaien in de
aangeduide richting.
 Omkeren(vertical flip) of spiegelen(horizontal flip) : onder wordt
boven of boven wordt onder. Links wordt rechts of rechts wordt
links.
 Formaat wijzigen(resize/resample) : je kan het formaat van de
afbeelding of foto wijzigen in dit dialoogvenster. Je kan ook een
standaardformaat (640x480, 800x600,...) aanduiden.
 Kleurdiepte(color depth), grijstinten(greyscale), negatief(negative)
en kleuren versterken(enhance colors) : hiermee kan je
kleurwijzigen aanbrengen.
 Verscherpen(sharpen) en rode ogen verminderen(red eye
reduction) : je gebruikt beter de volgende menu ingang om deze
effecten toe te passen.
 Effecten(effects) submenu : de eerste menu-ingang
effecten(effects) opent een dialoogvenster om effecten toe te
passen. Je ziet een voorbeeld van het origineel en de gewijzigde

foto. Als je een rood oog geselecteerd hebt, kan je hier ook eerst
het effect zien.
 Kleuren wisselen(swap colors) : je verandert 1 van de
hoofdkleuren (rood(R), groen(G) of blauw(B)).
 Palet(palette) : je kan kleurenpalet bestanden (*.pal) gebruiken.
Opties(Options)
 In deze menu kan je de instellingen
van Irfanview wijzigen. De standaard
instellingen voldoen meestal.
 Als je de taal van het programma wil
wijzigen klik je op de menu-ingang
taal wijzigen(change language). In
het lijstje kies je dan voor de
Nederlandse taal (zie ook het
hoofdstuk over taal wijzigen
hierboven). De help teksten worden
helaas niet mee vertaald (in geen
van de drie Nederlandse
vertalingen).
 Een afbeelding of foto versturen via
email(send file by email) doe je best met een email programma
(bvb. Outlook of Outlook Express). In dat programma kan je het
bestand (of de bestanden) invoegen als bijlage(attachment). Zorg
er wel voor dat de bestanden gecomprimeerd zijn, want sommige
postbussen (bvb. hotmail) kunnen grote bijlagen niet verwerken
(zie ook bij Opslaan).
 Met schermopname(capture) kan je het hele scherm of een venster
opnemen(een foto van nemen) en dan als een afbeelding opslaan
om later in een tekst te kunnen gebruiken.
 Sorteer bestanden in map(sort directory files) : deze submenu
bepaalt de volgorde van de bestanden in de map (bvb. bij het
gebruik van de pijltjes knoppen).
Weergave of Beeld(View)
 In deze menu kan je de vensteronderdelen van het programma
tonen of verbergen, in de actieve map bladeren naar een ander
bestand (en dus ook openen) en in- en uitzoomen.
Help(Help)
 De help teksten kan je hier oproepen. Je kan ook de functietoets
F1 gebruiken. De teksten zijn (nog) niet vertaald in het

Nederlands. De laatste menu-ingang geeft algemene informatie
over het Irfanview programma zoals bvb. de auteursnaam en de
versienummer van het programma.

