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I denne manual kigger vi på flere af de funktioner som Picasa også

kan lave

Når du har været inde at redigere i et billede i programmet, ser det ud

som om at Picasa har lavet om på original-billedet. Det har program-

met ikke - endnu.

Først når du har går   Tilbage til Samling   og trykker  Gem på disk

Laver Picasa orlginal-billedet om og gemmer

dine redigeringer.

Så har du ikke gemt en original-kopi

(Fil, Gem en kopi) af de redigerede billeder,

Så har du nu kun Picasa- billederne

Vil du importere billeder

(filer) til Picasa

Picasa kigger på E:\ drevet

Vil du hente billeder et andet

sted på Harddisken

Vælg enhed, Mappe

Vil du   Tilbage til Samling

Man kan lave et fotoalbum (Web-album) i Picasa på Internettet og

invitere venner og familie til at se billederne. (i en senere manual)

Man kan uploade til sit Web-album via knappen     Upload - Del

Du kan også E-maile fotos via Picasa

Udskrive billeder fra Picasa

Her kan man  Eksportere  Billede- og Videofiler

Tilføj/Fjern stjerne (foretrukne billeder)

Der kan senere søges på „stjerner“

Lav  Diasshow (stop=<Esc>)  i Movie-funktionen

Lav en   Fotokollage  i Picasa

(Det skal vi prove at arbejde med på næste side)

Geo-Tag dine filer. Angiv vha. GPS-koordinater, hvor billedet er

taget og personer der er på billederne. Der kan senere søges på dem

(Det skal vi prove at arbejde med

på de kommende sider)

Importer billeder

Gem på disk

Genvejsknapper:

Web-album

E-mail

Udskrive

Eksporter

Stjerne

Diasshow

Fotokollage

Geo-Tag
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Andre

Collageformer
Prøv først de to knapper i bunden af Collagen

Prøv også de andre
Indstillinger

Når du synes din Collage
har den rigtige udformning:
Vælg   Opret collage

Collagen bliver oprettet

Og ligger under Projekter i
Samlinger

Du kan komme tilbage og   Redigere din Collage

Får du lukket ned for Picasa - midt i redigeringen
af Collagen  - får din dialogboks en anden udformning, som du skal
tage stilling til:

Gem Collage
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Filtre

Picasa kan finde frem til billeder med ansigter på :    (Biblioteks-
mappen)
Det sker ved hjælp af   Filtre

Vælg   Vis kun fotos med ansigter

Du får alle billeder frem igen ved at
klikke på

Vil du gerne markere dine „pletskud“
af fotografier, for senere at kunne søge
på dem?
Marker først billedet -
Flere billeder:  Hold   <Ctrl>-nede og klik
Vælg:   Tilføj / fjern stjerne

En lille stjerne optræder i bunden

Klik så på    Filter,   Stjernefotos

De „Stjernebesatte“ fotos kommer frem:
Tilbage

Nu skal du prøve at indsætte dine billeder på landkortet, hvor de er
taget.
Det kaldes at   Geo-tag   et billede
For at kunne gøre dette, skal du have installeret programmet   Google

Earth   på din computer (se side 7 i denne manual)
Marker først    bamse1.jpg    (Biblioteksmappen)

Klik på    Geo-tag

Programmet   Google Earth   arbejder sig op
Du kan    Zoome      ved at klikke ved at trække i skyderne

Skriv så i Søgefeltet  (Search)
Skandinavisk dyrepark, dk

Klik på   Søg

Du skal nok   Zoome   ind  på kortet

Samtidig kan du flytte kortet
ved hjælp af   Hånden  så
det bliver nøjagtig det sted
billedte er taget -
Sigtekornet skal være der, hvor
billedet er taget

Ansigts-

genkendelse

Stjerne

Geo-tag

Zoom
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Klik på knappen   Geotag

Når du klikker på
Knappen   Udført

Vender programmet
tilbage til Picasa

Prøv nu at finde den anden
„stående bamse“ (Banse.jpg) og    Geotag   den samme sted

Gå nu tilbage til Picasa
Her kan du se et lille mærke på
de   Geotaggede  billeder

Vælg nu at markere alle Valmue-billeder:
Flere billeder:  Hold   <Ctrl>-nede og klik
Klik på    Geo-tag

Søg på  Tisetvej 15, dk

Vælg   Geotag alle

Udfør Geotag

Geotag alle „tagdækker“
billederne
På   Øhusevej 40,dk

Billedet   ski.jpg

Geotagges på:
Gålå, no

Flyt kortet så sigtekornet rammer „sengen“

for enden af søen

Prøv om du kan geotagge nogle af de andre
billeder: f.eks. Marselisborg Slot,

Himmelbjerget, Hjejlehuset eller
Berlin AlexandraPlads

Vil du se de billeder der er Geo-tagget

Vælg   Vis kun fotos med Geo-tag

Tilbage   Klik igen

Flere Geotag
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Hvis du skal installere Google Earth så klik på Geo-tag
Programmet vil spørge dig om du vil downloade Google Earth

Skriv i Søgefeltet:
Google earth

Klik på linket

Vælg Linket

Installere Google

Earth

Vælg   Downloads

Skift sprog, hvis det er nødvendigt

Fjern „flueben“ her
Accepter og download

(Windows Vista)
Hvis der kommer en
gul bjælke (over
Vælg  højre mus

på bjælken
Vælg  Hent fil

Vælg   Kør
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Tag betyder egentlig etiket eller mærkat.
Man kan indsætte en sådan mærkat på sine billeder

Indsæt tag

Vælg   Tags

Vælg   Konfugurer hurtige

tags

Skriv:
Blomster , Røde øjne

Dyr

Marker så et billede f.eks. Bonderose.jpg

Klik på   Blomster

Tags optræder nu på     Bonderose.jpg

Marker flere billeder
på én gang:
Hold   <Ctrl> nede

og klik med
venstre mus
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Brug Picasa til at tage skærmdump (skærm-billede)

Hav Picasa arbejdende i baggrunden
Åben så  den side (Billede) på din computer, som du gerne vil tage en
kopi af.
Klik så på knappen   <Prt scr>

Picasa optager billedet
Gemmer det i Mappen Projekter, Screen captures

Søg:

Hvis der dobbeltklikkes på billedet, kan man redigere, beskære og
tilrette det. Hvis du ikke er tilfreds med billedet
- højreklikker du på det
Vælg   Slet fra disk

Du kan også vælge Find på disk

højreklikke på filen
vælge at   Slet-te den
eller   Kopiere   den til et
andet sted på din harddisk

Skærmdump

Slet eller kopier
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Vil du have Picasa til at vise dine bliieder i en bestemt rækkefølge i
et Picasa-album.
Klik på Albumet i Mappelisten

Klik på et billede og træk det med venstre mus hen til den rigtige
placering

Nu kan du vise dine billeder i den rigtige rækkefølge, men Picasa
gemmer ikke rækkefølgen, næste gang du åbner Picasa, og viser de
samme billeder - Det kan vi godt få Picasa til at gøre.

Marker alle billeder i mappen     eller   <Ctrl + A>

Vælg   Fil, Omdøb    eller    <F 2>

Nu omdøber du billederne i mappen med en passende tekst og deref-
ter
-1001  (Det er vigtigt for at Picasa kan finde ud af det)

Medtag evt   Dato og Billedopløsning

Vælg   Omdøb

Nu gemmer Picasa dine billeder i „den rigtige rækkefølge“ og
omdøber dem på din harddisk til   (tekst-1001, tekst-1002,tekst-1003,
osv)

Billed-sortering
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Man kan også se videosekvenser i Picasa
Prøv at dobbeltklikke på filen clock.avi
Filmen kører i Picasa
Man kan tage et billede af
et enkelt „frame“ i filmen - Klik her
Billedet lægger sig i biblioteket
under   Indspillede videoer

Man kan vælge at beskrive hvad filmen
viser f.eks. Analogt ur

Man kan vælge at se filmen igen Fuld skærm
Lydstyrke

Man kan vælge at beskære Start- og Sluttidspunkt for sin video
Ved at trække i skyderne

Man kan Fortryde

Når du synes din film har den rigtige længde
Vælg   Eksporter klip

Vil du   Uploade din film - Del

til dit Webalbum

Marker filen
Vælg

Vælg   Nyhed

For at lave et nyt album
Skriv   Film

Vælg   Upload

Du ser et nyt Album

i dit Webalbum

Filmklip

Upload din film

Start- og Sluttid




