ORDNA DINA BILDER

av Åke Wilhelmsson 16/3 2015 (Sammanfattning av föredrag)

Var finns bilderna?
Var bör de finnas?
VAR ÄR MINA BILDER ?
Några råd till dej som inte kan hitta dina bilder eller som tycker att de finns på flera ställen och
ändå vet du inte var.
Programförklaring:
Avsikten är att vi skall förstå varför det ser ut som det
gör i våra datorer när det gäller bilderna.
Avsikten är INTE att ni skall gå hem och göra
”palatsrevolution” i era datorer. Ni kanske redan har ett eget system som fungerar bra.
Vi har ju heller inte precis samma program i våra datorer
Så vad jag nu kommer att tala om illustrerar bara hur det kan vara och hur det skulle kunna bli.
Sedan får du själv se vad du eventuellt kan och vill tillämpa av mina tankar.
Skilj på
Överföring av bilden från kameran till datorn
Bearbetning av bilden (Redigering)
Att spara bilden
Skilj också på
Bildhanteringsprogram (Redigeringsprogram som Photoshop, Picasa m.fl.) och
Lagringsplatser (Datorns: Mina Bilder och Mina Document)
Man har fått bildhanteringsprogrammen mer eller mindre automatiskt dels med Windows, dels
via sin kamera eller kanske t.o.m. via flera kameror, såsom mobilkamera och digital
systemkamera och så har man kanske själv laddat ner eller köpt t.ex. Picasa eller Photoshop
eller liknande
PICASA
Är ett utmärkt gratisprogram som kommer från Google och där man bland mycket annat kan
redigera bilder.
Alla bilder man får in i någonstans i sin dator hamnar alltid automatiskt i PICASA och kanske på
andra ställen också. Men, det som är där, och som ser ut som en bild, är bara en ikon, en
adress till den riktiga bilden !
I PICASA är det väldigt lätt att leta efter en bild.
Sök upp en bild i PICASA och klicka sedan på EGENSKAPER
och se efter var bilden verkligen ligger i datorn.
Man kan också söka en bild (eller ett dokument) via START och SÖK.
PhotoShop Elements är ett mycket bra bildbehandlingsprogram som klarar allt en amatör kan
begära. Det kostar ca 900: I PhotoShop Elements lagras bilder automatiskt under aktuellt datum även om de sammanförts i
gemensam mapp

Skapa en MAPP
Högerklicka på Skrivbordet (eller i MINA BILDER)
Gå till NYTT

Gå till MAPP
Klicka på MAPPEN
Skriv in önskat namn
Ge bilder och mappar namn ?
Om bilden skall få ett namn (ej nödvändigt) så kan man sätta det före eller efter numret. Sätter
man namnet före numret så sparas bilden i bokstavsordning. Sätter man det efter numret så
sparas bilden i nummerordning.
Var konsekvent !
Behåll alltid numret även om du givit bilden ett namn !!
Annars är det risk att alla bilder heter jpeg !!
Om namnet står först så bör det börja med ett
unikt sökord. T.ex. ” Fjällstugan 2013”.
Inte: ”När vi var i fjällen 2013”. Du kanske har
20 st andra bilder som börjar med ”När…”
Överföring av bilder från Kamera till Dator
Sedan kameran kopplats via USB-kabel till datorn är det bara att följa de anvisningar som
kommer upp.
Om anvisningar ej kommer upp automatiskt gå via START till DATOR och öppna kameradisken.
(Datorn uppfattar kameran som ytterligare en hårddisk)
Öppna där kamerans bildfil.
När bilderna är överförda kan kameran stängas av och kopplas bort.
Flytta fler bilder till mappen
Förutom den nyss skapade mappen öppnar man ytterligare ett fönster med de aktuella bilderna.
Markera en eller flera (håll Ctrl nere för flera) av dessa bilder
Drag den (eller de) blåmarkerade bilden (bilderna) till mappen.
Skicka bilder med mail
Kräver ett eget kapitel men här skall endast nämnas att man göra det via Infoga i sitt mail. Då
hamnar den som klickbar ikon i Bifoga-fältet.
Man kan också kopiera bilden och sedan klistra in den i textfältet om man vill ha den där. Ligger
bilden t.ex. på ett Worddokument så kan man dra den till textfältet.
Mappen
När jag gjort en berättelse med bilder brukar jag lägga dem i mappar under Mina Dokument
(eller under Mina Bilder) med ett unikt mappnamn som börjar med ett bra sökord. Ofta gör jag
berättelsen 2-spaltig.
Under Mina Bilder finns alla bilder som hämtats från kameran med nummer eller namn först.
Har jag samlat bilder i mapp med ett gemensamt tema (utan berättande text) sparas de
automatiskt (Eller genom min försorg ) under Mina Bilder
Skulle jag vid senare tillfälle söka en speciell bild men trots mina ”avancerade” ambitioner inte
kunna hitta den så kan jag ju gå till Mina Bilder och leta på nr, ev. namn eller datum.
(eller till Picasa som då bör visa innehållet som Ikoner). Eller SÖK via START-ikonen i
Aktivitetsfältet (längst ner) !
Bilder av mindre intresse låter jag ligga kvar i Mina Bilder utan vidare bearbetning.
Naturligtvis kastar jag också en hel del bilder. En del kan kastas redan innan de överförs från
kameran.

