Windows Live Photo Gallery - Windows 7
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-live/photo-gallery

avser Windows 7

Vad kan du göra i Windows Live Photo Gallery - Windows 7
Importera foton i Fotogalleriet
från din Kamera, Mobil, USB eller annan enhet så att du kan redigera, ordna och dela dem.
Importerade foton lagras som standard i mappen Bilder/Mina bilder

Redigera foton i Fotogalleriet
Med redigeringsverktygen i Fotogalleriet kan du förbättra ett fotos komposition, färg,
exponering, detaljrikedom och andra fotoalternativ.
(Räta upp fotot – Beskära bilden - Korrigera röda ögon - Göra så fotot ser gammalt ut)
Vissa filtyper går inte att redigera.

Skapa panoramabilder – göra kollage – bildspel och kombinera foton
Med Fotogalleriet kan du skapa panoramabilder genom att sammanfoga flera foton,
eller så kan du lägga ihop en grupp foton till ett kollage.
Skapa det perfekta gruppfotot genom att lägga ihop de bästa delarna av två eller flera
foton till ett foto med Fotomix.
Dela med familj och vänner

Dela och publicera foton på Internet

Så här kontrollerar du i Utforskaren om du har programmet
Alla Program = Windows Live Photo Gallery eller Foto

Så här ser ikonen ut

Flikar (A). Överst i Photo Gallery har du sex huvudflikar. Den första är Arkiv, och där gör du alla
inställningar. Den andra heter Start, och innehåller alla grundfunktioner. Redigera låter dig förbättra
bildens kvalitet, Sök hjälper dig hitta dina bilder, under Skapa gör du exempelvis panoramabilder
medan Visa handlar om att sortera och söka.
Importera (B). Klicka här för att hämta in bilder från kamera eller bildläsare. Du kan även skapa nya
mappar för att hålla ordning på bilderna.
Organisera och rotera (C). Med de här knapparna kan du flytta bilder och ta bort dem. Du kan även
rotera en bild som har hamnat på fel håll.
Bildinformation (D). Här ger du bilden en tagg, alltså en etikett med information. Du kan exempelvis
persontagga för att ange vem den föreställer eller geotagga för att visa var den togs. Det går också
att betygsätta och ge bilder bildtexter.
Sök (E). Sök efter bilder utifrån taggar, fotodatum eller betyg.
Bildspel (F). Klicka här för att visa bilderna i ett bildspel.
Dela (G). Dela med dig av dina bilder via nätet.
Logga in (H). Logga in för att exempelvis dra nytta av kopplingen till Skydrive.
Bläddring (I). Bläddra mellan dina olika mappar.
Visning (J). Här ser du dina bilder. Dubbelklicka på en bild för att förstora den och för att kunna
redigera.
Genvägar (K). Snabbknappar för att rotera en bild, radera den eller starta ett bildspel.
Visning (L). Välj om du ska visa detaljer om dina bilder – och hur stora miniatyrerna ska vara.

I Bildbiblioteket ser du alla bilderna på en och samma plats

Söka efter bilder
Använd sökrutan för att söka efter bilder du vill få fram
Sök på datum, namn eller t.ex. taggar

Fotovisaren

här visar du bilderna, tittar på bildspel eller skriver ut bilderna

Bildspel
Du kan pausa, ändra hastighet mm
Det är bara att högerklicka på
bildspelet (under visningen) så kommer
reglagen fram

Tryck på Esc så avslutar du
bildspelet

Dags att börja redigera i Windows Live Photo Gallery
Start * Bilder
Öppna en mapp med Bilder som du
vill redigera.
Dubbelklicka på en Bild.

Du får då upp =
Redigera, Ordna & Dela *
Arkiv * E-post * Skriv ut

Fortsättning utav Redigering i
Windows Live Photo Gallery
1.
2.
3.

Klicka 1 gång på Redigera, Ordna & Dela
-Nu kommer du till Start i Photo Gallery.
(Start * Redigera * Sök * Skapa * Visa)
-Dubbelklicka igen på Bilden för att komma in i det
”stora” Redigerings-programmet.

Nu är du inne i Redigeringsprogrammet.
Så här ser det ut!

Lägg musen över respektive navigeringsfönster för att läsa om vad de kan göra

vid egenskaper = kan du ändra årtal, datum eller klockslag
vid retuschera = här kan du fixa till eller ta bort skavanker
vid exponering = dra musen över bilderna, du ser hur bilden blir ljusare/ mörkare
finjustering = här kan du justera mera

Ändra fotodatum & automatiska justering

1. Ändra fotodatum = Ordna fliken + Egenskaper + Justera tid

2. Automatiska justeringar i ett foto = dubbelklicka på fotot +
klicka på Justera automatiskt i gruppen Justeringar.

Förbättra, justera, ändra, retuschera, beskära
Om du vill göra mer exakta justeringar dubbelklickar du på ett foto
och klickar på Finjustera i gruppen Justeringar. Välj en justering och
dra motsvarande skjutreglage till önskad inställning. Klicka på Stäng
filen för att spara ändringarna och återgå till galleriet.

Finjustering
Före Finjusteringen

Efter Finjusteringen

Kombinera foton, Fotomix
1. Markera två eller fler foton av samma motiv från samma position.
2. Klicka på Fotomix i gruppen Verktyg på fliken Skapa.
3. Klicka på det område i fotot som du vill ersätta och dra sedan i någon av
punkterna för att justera områdets storlek.

4. Klicka på fotot du vill ersätta med och sedan på Spara.

Skapa ett kollage
1. Markera sju eller fler foton som du vill lägga ihop till ett kollage.
2. Klicka på Autokollage i gruppen Verktyg på fliken Skapa.
– eller –
Klicka på listmenyn Autokollage och välj önskad storlek och layout för kollaget.

Fotomix
Sluta blunda.
Låt Photo Gallery ersätta
ett konstigt ansikte med
ett snyggt
TA DET BÄSTA AV TVÅ BILDER
Du som ofta tar gruppbilder vet att det är svårt att få alla att se bra ut. Som regel är det någon som
blundar ... Photo Gallery har en bra funktion där du kan slå ihop två bilder och ”flytta” exempelvis
ett ansikte från ena bilden till den andra.
Det gör du genom att markera de båda bilderna och klicka på Skapa, Fotomix. Rita en rektangel
med musen kring det område du vill ersätta så ser du en detaljförstoring från båda bilderna. Välj
den som är snyggast så byts den ut. Är du nöjd klickar du på Spara och ger den nya bilden ett namn

