Hente programmer på nettet.
Der findes mange programmer, der kan hentes (downlades) fra internettet.
Som et eksempel kan nævnes et program, der hedder ”photofiltre”.
Når man henter det er det i en engelsk udgave, men der kan hentes en ekstra fil, så programmet får
danske menuer.
Den ekstra fil der skal hentes, er komprimeret, så for at kunne bruge den skal man også have et
program til at pakke den ud. Til det kan man bruge et program, der hedder ”Ultimate Zip”. Det kan
også hentes gratis på nettet.
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Man kan også bruge et program, der hedder WinZip, der ligeledes kan hentes gratis
på nettet.
På denne side
http://www.uv.tietgen.dk/staff/mlha/Pc/Soft/WIN/App/WinZip/index.htm
kan du se en forklaring på hvordan du henter og installerer programmet.
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Hvorefter man henter en fil, der hedder photofiltre.exe
Når man dobbeltklikker på den bliver programmet installeret.
Man skal svare ja til at man accepterer licensbetingelserne
Så har man henter programmet med engelske tekster.
Så mangler der bare at hente filen med de danske tekster.
Hvis man laver samme søgning i Google som før og benytter det link, hvor der står ”language files

for photofiltre”
får man en liste over filer, på en masse sprog. Så finder man den linie frem, hvor der står ”dansk” og
dobbeltklikker på den. Man henter så en fil, der hedder ”TranslationDA.zip”.
når man dobbeltklikker på den, kommer dette
vindue frem og man skal så markere mappen
PhotoFiltre, som ligger i mappen
Programmer eller Programfiles og klikke
OK.
Så bliver filen med de danske tekster pakket
ud og lagt i denne mappe.

Til allersidst skal man via stifinder åbne
mappen PhotoFiltre og slette filen med de
engelske tekster. Den hedder
På dette link kan I finde vejledninger til
PhotoFiltre (og meget andet)
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http://www.pensionistedb.dk/Photofiltre.htm

