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Kaip naudoti „AutoCollage“ 

„AutoCollage“ nemokamas diegimas mokytojams 

1. Apsilankykite www.partnersinlearningnetwork.com    

2. Užsiregistruokite su savo Live ID (tas pats vartotojo vardas ir slaptažodis, kaip registruojantis 
švietimo portale www.emokykla.lt)  

3. Spustelkite Resources (Ištekliai)  žemiau pamatysite Tools & Programs (Įrankiai ir 
Programos), kliktelkite  Featured Tools  apačioje pamatysite AutoCollage programą, 
kliktelkite išsamesnei informacijai  Download now (Atsisiųsti dabar) 

4. Spustelėkite Run (Vykdyti) ir pradėkite vykdyti sąrankos failą. 

 

5. Kai programa bus įdiegta, atidarykite programą „AutoCollage“: iš pradžių spustelėkite meniu 
Start (Pradėti) ir lauke Search programs and files (Ieškoti programų ir failų) įveskite 
„AutoCollage“. Programų sąraše spustelėkite „AutoCollage“ ir ją atidarykite. 

 Pastaba: Visi norintieji nemokamą programos „AutoCollage 2008“ 30 dienų 
bandomąją versiją gali atsisiųsti apsilankę http://www.microsoft.com/autocollage. 

 Kai kurie klientai, įsigiję naujus kompiuterius su „Windows 7“, maloniai nustemba: jie 
gauna iš anksto įdiegtą ir užregistruotą „Microsoft Research AutoCollage Touch 2009“ 
kopiją. 

 

Koliažo kūrimas 

1. Pirmą kartą atidaryta „AutoCollage“ suranda nuotraukų aplankus jūsų Nuotraukų bibliotekoje ir 
įtraukia juos į „AutoCollage“ atvaizdų naršyklę.  

Nuotraukų koliažai su AutoCollage 
Nemokamų įrankių gidas 

http://www.partnersinlearningnetwork.com/
http://www.emokykla.lt/
http://www.microsoft.com/autocollage
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2. Atvaizdų naršyklėje pasirinkite aplanką, kuriame yra bent septyni atvaizdai. „AutoCollage“ 
parodys šio aplanko nuotraukas. 

 

3. Skiltyje „Veiksmai“, kuri yra viršutiniame dešiniajame lango kampe, spustelėkite piktogramą 
Create (Kurti). „AutoCollage“ pradės kurti koliažą. 

4. Kai koliažas bus sukurtas, skiltyje „Actions“ (Veiksmai) spustelėkite piktogramą Save 
(Įrašyti). Numatyta, kad koliažai kuriami 4 X 6 colių (10 X 15 cm) dydžio gulsčio formato .jpg 
failuose. Galite pakeisti šią parinktį spustelėję piktogramą Options (Parinktys). 
 

 
 

 

Daugiau informacijos apie nemokamus įrankius pedagogams 

Mokytojams: 
www.microsoft.com/education/freetools 
Dėstytojams: 
www.microsoft.com/freetools 
 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Microsoft AutoCollage“, apsilankykite svetainėje 
www.microsoft.com/autocollage. 
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