Een les van Oudje.nl opslaan
1. De meeste lessen zijn pdf-bestanden, die opgeslagen kunnen worden door te klikken
op

2. Na het opslaan kunnen de lessen geopend worden met de Acrobat Reader of de Foxit
Reader, beide gratis te downloaden van Internet.
3. Op de website staat bij iedere les of er bijlagen gedownload moeten worden.
4. Er zijn echter ook nog lessen in html-formaat. Deze kunnen worden opgeslagen zoals
hieronder vermeld:
5. We oefenen met een les over het histogram.
6. Vooraf: maak (ergens op de harde schijf van de computer) een map aan met een

relevante naam: bijv. histogram:
in deze map komen alle bestanden te staan die behoren bij de les. Dat zijn:
a. altijd een htn(l)-bestand
b. een mapje met onderdelen van de les
c. én soms bijv. voorbeelden waarmee gewerkt wordt;
d. soms zit er een zip-bestand bij met een letter, een filter ... of nog iets anders.
e. al deze onderdelen moeten bij elkaar in de map histogram opgeborgen
worden.
7. Open bijv. de les op dit internetadres:
http://www.oudje.nl/fotobewerken/histogram/index9.htm
8. Ga naar Bestand - Opslaan als a. Kies bij Bestandsnaam een relevante naam, bijv. histogram
b. kies bij Opslaan als type: Webpagina, volledig (*..htm, *.html)

9. Kies als locatie de map histogram , waarin de les dan als volgt terechtkomt in twee
bestanden: een htm-bestand én een map met dezelfde naam. Deze twee onderdelen
horen bij elkaar. Door te klikken op het htm-bestand wordt de les geopend:

10. Let nu op: staan er onderdelen in de les die gedownload moeten worden?
11. In dit geval is dat het bestand zon.jpg (uit punt 1). Klik er op, klik rechts op de
afbeelding en kies voor Opslaan als.
12. Sla zon.jpg op in de map histogram.
13. Om de les te kunnen afdrukken klik je op histogram.htm.
14. Via Bestand - Afdrukken kan de les worden afgedrukt.

©Marga de Bruyne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje

