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hvilken programvare?

- Redigere i Facebook?

- Google Photo

- Picasaa

- Instagram

Hva er forskjellen mellom disse?

Thursday 31 March 16



Hvilket program?
Det finnes mange muligheter!

eller...

Google Photo
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-Bilderedigering programvare
-Gratis

- Kun lokal lagring på harddisk
-Programvare oppdateres ikke lenger

av Google. 
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-Alle bildene lagret på et sted
-Gratis og ubegrenset med lagringsplass

-Frigjør plass på enhetene
-Enkel redigeringsmodus

-Ingen bekymring for at du skal miste 
bilder

-Automatisk synkronisering og backup
( sikkerhetskopiering alle plattformer)

-Kun redigering etter opplastning.
-ingen duplikater av filer

Last ned: google play for android, eller appstore
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Redigere i facebook? 
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Mange muligheter med “bare” Facebook!
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Laste ned bilder fra facebook?

Thursday 31 March 16



Mappestruktur
Sparer tid og så slipper du å lete for å finne

dokumentene dine. Når du strukturerer
mapper i undermapper blir det enklere

å se hvor de befinner seg. 
for eksempel: 

Mine bilder → redigerte bilder → 
julen 2015 → 
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Opprette ny mappe
For å opprette ny mappe, kan du

høyreklikke hvor som helst i 
mappen du befinner deg og velge

Ny -> mappe
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Skanne bilder
La minner og gamle bilder få et nytt liv i 

digitalisert form! 

 WINDOWS 10
Hva trenger du? 
• En skanner med kabelbasert eller trådløs tilkobling eller nettverkstilkobling
• En app for skanning av filer, for eksempel Windows Skann, som er 

tilgjengelig gratis fra Store

ekstern lenke for eldre WIN operativsystem: 
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-vista/scan-a-picture
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http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-8/scan-app-faq
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Ulike filformater

PDF
Portable Document Format. Dette er egentlig ikke et rent 
bildeformat, men et filformat for dokumenter som kan inneholde 
både tekst og grafikk og som kan hentes frem uavhengig av 
maskinplattform. Det er utviklet av Adobe Systems. For å lese PDF-
filer trenger man Adobe Acrobat Reader, som kan hentes gratis på 
Internet.

JPG: Joint Photografs Expert Group.
 Foto, hovedsakelig for bruk i internett.Komprimering til JPG gjør at en kan få plass 
til mange filer, 
på den andre siden et kvalitetstap. Egner seg ikke for print av store fotografier / 
reklame banner etc.  

Png, bitmat egner seg mest for små 
objekter og ikke fotografier. 

TIFF tar mye plass, mest brukt av avanserte
bilderedigerere. Egner seg for print og trykk.  
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Komprimer i Paint

Du kan komprimere / endre filtype i Paint. Åpne 
bildet og derretter i fil - > lagre som -> velg filtype.

https://evabra.wordpress.com/2010/02/09/ikt-ferdighet-man-bør-kunne-de-mest-
brukte-bildeformatene-og-komprimering-av-bilder/

ekstern lenke og filformater, trykk på lenke under for å åpne guide: 
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Pixler og oppløsning

Hva er en pixel? 

En piksel (en sammenføyning av det engelske picture element, 
«bildeelement») er et av de mange små punkter som tilsammen utgjør en 
representasjon av et bilde på en datamaskin. 
Vanligvis er punktene så små og så mange at når de skrives ut på papir 
eller vises på en dataskjerm ser de ut som et jevnt bilde. ( wikipedia) 

En megapiksel =  1 million piksler, og begrepet brukes ikke bare om 
antallet piksler i et bilde, men også for å uttrykke antall sensorer i et 
digitalkamera eller antallet visningselementer på en skjerm. 
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Oppløsning
Oppløsning er et mål på hvor detaljert et 
punktgrafikkbilde er, og måles i bildepunkter 
per tomme (ppi). Jo flere bildepunkter per 
tomme, desto større er oppløsningen. 

Generelt sett vil et bilde 
med høyere oppløsning gi 
bedre bildekvalitet på 
utskrifter.

Samme bilde ved 72 ppi og 300 ppi; 
innfelt zoom 200 %

Et bilde med oppløsning 3500 bredt ganger 2400 høyt kan enkelt regnes om til 
megapiksler ved å multiplisere høyde og bredde, noe som med dette eksemplet 
gir. 8.4 megapiksler eller  8.400.000 piksler.
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Noen tips, ta bedre bilder...

1. Bli kjent med kameraet og dens funskjoner / 
smartphone.

2.Fotografer det du liker.
3. Fortell en historie gjennom bildet, utvikle din

egen stil / utrykk din personlighet
4. Finn riktig lys

5. Hold unødvendige objekter bort fra fokus
6. Variasjon, ta mange bilder med forskjellige

utrykk. 
7. En grå dag trenger nødvendigvis ikke, gi 

grå bilder. 
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Fra forrige kurs...
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Importer bilder fra kamera

http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-import-photos-with-windows-10.html

1. Slå på kamera
                                       2. koble til datamaskin med usb-kabel

                                            3. Et vindu vil komme opp på pc skjerm.
                   4. velg bilder og plassering

ekstern lenke: 
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Et eksempel på et vindu som kommer opp, når kamera/
SD kort er koblet til pc. 

Her velger du ønsket bilde du vil importere.
( mine bilder >samling) 
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Importer bilder fra SD kort 

http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-
import-photos-with-windows-10.html

1. Fjern SD kortet i Kamera
2. Plasser SD kortet i Pc

3. Et vindu vil komme opp på pc skjerm.
4. velg bilder og plassering

ekstern lenke: 
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Komme i gang med Google Foto

1. Opprett G-mail ( google mail) 
2. Gå inn på denne adressen i nettleser:
https://accounts.google.com/SignUp

Thursday 31 March 16

https://accounts.google.com/SignUp
https://accounts.google.com/SignUp


Komme i gang med Google Foto
Programvare for  PC lenke: 
www.photos.google.com
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Applikasjon for Android  

Gå inn på Goole Play og last ned:
Lenke:https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.google.android.apps.photos
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Applikasjon for Apple IOS/ Iphone/ I pad  

1.Gå inn på Appstore
2.søk etter Google Photo

3. hent applikasjonen
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1. Gå inn i programmet
          2. Logg inn med gmail konto

Etter programmet / applikasjonen er lastet inn...

I nettleser for pc / macbook direkte lenke: 

https://photos.google.com
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Etter programmet / applikasjonen er lastet inn...

I nettleser for pc / macbook direkte lenke: 
https://photos.google.com

4. Velg synkronisering, vil du synkronisere alle bilder? 
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Etter programmet / applikasjonen er lastet inn...

I nettleser for pc / macbook direkte lenke: https://photos.google.com

5. Etter synkronisering. 
                  En oversikt over alle bildene: 
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www.photos.google.com
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trykket på valgt bilde, så kom redigerings
meny på venstre side: 
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Mange muligheter! Med tilbakestill, 
fjerner du endringer 
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sort / hvitt
vignette

pop= klarere linjer.
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redigert uredigert.
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Praktisk øvelse: 

                                     1) Hente fram bildet vi tok tidligere. 
     2) Redigere bildet

                                               3) Dele på Facebook, Seniornett Tønsberg

https://www.facebook.com/seniornettonsberg/?fref=ts
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For de som ønsker å bruke Picasa programvare:

Nedlastning:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=larry.zou.colorfullife&hl=no

Pc/ Macbook: 
https://picasa.google.com
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start program: søk på hardisk etter bilder
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I album: Høyreklikk på bildet -> view and edit
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Et bildeprosjekt i Picasa

Her er et bilde jeg tok i London for to uker siden, 
men noen enkle grep så skal jeg optimalisere bildet.

Farge
Lys

Kontrast
Eller sort hvitt?
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                redigering filter på venstre side.
             discard changes = ikke behold

keep changes= behold
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filter: sort / hvitt
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shadow= skygger.
i sort hvitt blir kontrast 

mellom hvitt og sort klarere.
Detaljer blir klarere.  
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Retro filter: 1960´s
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soft focus: fokus rettet mot et punkt. 
Retter oppmerksomhet mot punktet.
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export

Lagre bilde i Export, velg lokasjon: 
Skrivebord, Min datamasjon: mine bilder,

eller i annen mappe. 
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Her har jeg lagret jeg bildet i desktop som  ble et ikon på skrivebord. 
kan lett finnes hvis jeg vil laste det opp på facebook, eller sende i mail. Webtjenester i 

picasa er ikke tilgjengelig ( mars 2016)
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Tusen takk for meg! 

Hvis du ikke er på facebook og ønsker 
presentasjon tilsendt, si i fra! 

belinda.m.leinonen@gmail.com
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