
PhotoMosaique 
Versie 1.6 
Inleiding 
Met PhotoMosaïque kunt u heel eenvoudig en erg snel mozaïek afbeeldingen maken. Het resultaat 
bestaat uit duizenden kleine plaatjes In tegenstelling tot andere programma’s in deze categorie kunt u 
met PhotoMosaique een goed resultaat krijgen met erg weinig vignetten (plaatjes, ornamenten) 
Voor een optimaal resultaat zijn echter afbeeldingen met een groot formaat nodig en het resultaat is 
op het scherm moeilijk te beoordelen. Daarom is dit programma eerder bedoeld voor het maken van 
afdrukken. 
Gebruiksaanwijzing 
Open een afbeelding, bijvoorbeeld een portret en kies de grootte van de vignetten. 
Probeer voor een eerste keer vignetten van 10 of 15 pixels. 
Start de bewerking, even geduld ….en ziedaar, het resultaat. 
Voordat u een berekening start moet de voorgaande geannuleerd zijn (CTR+Z). 
Afmetingen automatisch opnieuw vaststellen (instellen) 
Als de optie [Vérifier la taille] =[Afmeting vaststellen] geactiveerd is, vergroot PhotoMosaique 
automatisch de afbeelding als die te klein is. De automatisch berekende afmeting is een minimum 
waarde en het is vaak beter de afbeelding handmatig te vergroten voor een optimaal resultaat. 
Hier een samenvattend overzicht (eenheden in pixels): 
Vignetten Automatische afmeting* Optimale afmeting * 
10 800 1200 
15 1200 1800 
20 1600 2400 
40 3200 4800 
(*) De getallen geven de grootte van de langste zijde aan. 
Groot geheugen vereist 
Afbeeldingen in hoge resolutie hebben veel geheugen nodig 
Uw computer moet minsten 256 MB hebben. Als u niet genoeg geheugen hebt kunnen zich in de 
weergave storingen voordoen. 
Afdrukken op A4 formaat 
Als u voor een A4 afdruk vignetten van 40 pixel gebruikt zal het resultaat duidelijk beter zijn. Op een 
afstand van 1 of 2 meter kunt u de originele afbeelding beter herkennen. 
Vignetten naar eigen idee aanpassen 
Het bestand [Thumbnails] bevat vignetten van 40x40 pixels in het JPEG, PNG, BMP of GIF formaat. 
U kunt de verzameling aanpassen door vignetten te vervangen, weg te laten of toe te voegen. 
Advies 
Gebruik voor een optimaal resultaat afbeeldingen met weinig details ( stilleven, portret, landschap) 
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