DREAMWEAVER CS

EXERCICI 7
Per poder fer la pàgina principal des de la qual es podrà accedir a la pàgina individual de
cadascuna de les quatre biografies dels autors, farem servir la seva fotografia com a enllaç.
Per tan, primer hem d’aconseguir les fotos, després redimensionar-les i optimitzar-les i
finalment col·locar-les al lloc corresponent. Per fer tot això, segueix els passos següents:

1. Amb l’ajuda del cercador Google (www.google.com) busca les quatre imatges i
guarda-les al disc dur, cada una d’elles amb el nom de l’autor (recorda que no pots
fer majúscules ni espais en blanc!).
2. Obre el programa Photoshop (és el que farem servir sempre per optimitzar les
fotografies i redimensionar-les).
3. Obre una de les fotos (Archivo -> Abrir)
4. Agafa l’eina de retallar. A la barra de dalt de tot, al requadre AMPLADA i ALÇADA,
escriu 250px i 370px respectivament.
5. Ara enquadra el tros de foto que ens interessi i prem enter. La foto ja estarà retallada
a la mida que necessitem.
6. També ho podríem haver aconseguit a través del menú Imagen -> Tamaño de
imagen. Selecciona altura 370 (en píxels) i prem OK .En aquest cas però, veiem que
com que l’amplada va lligada amb l’alçada no aconseguirem que totes les fotos
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tinguin exactament el mateix tamany. Si ho volem fer, després d’això haurem de
canviar les mides a Imagen -> Tamaño del lienzo (això si que ens retallarà la part
sobrant).

7. Guarda la imatge anant a Archivo -> Guardar para web... Selecciona format JPEG i
qualitat Alta i prem GUARDAR.
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8. Observa que el programa et dóna el tamany que ocupa en KB un cop guardada.
9. Guarda-la dins la carpeta “autors” dins de la carpeta “imatges” amb el nom de l’autor
corresponent en cada cas.
10. Al final hauràs de tenir 4 imatges de 4 autors dins de la carpeta, totes elles amb les
dimensions correctes.
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