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Google Picasa, er den enkleste måde at organisere dine fotografier.
Dette praktiske program finder alle de billeder, du har liggende på compu-
teren og kategoriserer dem efter dato.
Det er meget komfortabelt at have sine billeder organiseret i albums, for
så er de nemme at finde igen.
Og det bliver endnu lettere, hvis du tilføjer gyldne stjerne til alle dine
favoritter, for de bliver nemlig hurtigt fundet frem ved hjælp af søgningen
efter stjerner.
Du kan oprette virtuelle kopier, som du kan tilføje til forskellige albums,
uden at det fylder plads på harddisken.
Google Picasa er ikke kun velegnet til at gemme billeder. Du kan også
retouchere dem med de grundlæggende funktioner (ændring af farver,
glans og kontrast, fjernelse af røde øjne osv.) og lave nyskabende
specialeffekter. Du kan finpudse dine billeder ved at skære
dem til, rette dem op eller tilføje titler.
Dobbeltklik på ikonet
Picasa kan opdeles i to afsnit   Fremvisningsboksen

Biblioteks-
oversigt

Dobbeltklik
på et af
billederne

Din brugerflade ser nok ud som herunder, når du har hentet et billede
frem.     Andet afsnit   Billede-redigering
Titellinje Menulinje Værktøjspalet Billederne i mappen

Statuslinjen Billedets navn Funktioner   Visningsfladen

Skrivebordsfladen

Åben programmet
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Find Picasa_billeder   (Din lærer har dem på et USB-stik)
De ligger også på Internettet under følgende adresse:
http://tisetweb.dk/Manualer/Picasa/Picasa.htm  (mappe 7)

Vælg at indsætte mappen på din Flash-stick (USB-stik) E:\-drevet
Vælg dobbeltklik - venstre mus  Denne computer, Flytbar disk (E:\)
Vælg   <Ctrl> + V
Mappen blev nu overført til din USB-stik

Vælg så at åbne programmet Picasa - dobbeltklik på ikonet
Her skal vi have programmet til at gemme dine billederne på din
USB-stik

Vælg menulinjen   Værktøjer, Indstillinger

I dialogboksen:
Fanen   Generelt,   Knappen   Gennemse

Klik på       i    Computer
Klik på   
Flytbar disk (E:\)
Marker mappen
Picasa_billeder

Knappen   OK

Nu vil dine inporterede billeder gemme sig på dit USB-skik

Kopier billeder

Valgmuligheder
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Vi skal også have Picasa-programmet til at kigge efter billederne på din
USB-stik
Vælg menulinjen
Værktøjer, Mappeadministration

Her kan man se hvilke mapper Picasa holder øje med

Scan altid  = hold øje med
Fjern fra Picasa = hold ikke øje med
Scan én gang

Samme tid holder det også øje med Hannes- og Pouls billeder på (E:\)

Klik   OK
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Åben først billedet    Valmuer_2.jpg
Navnet kan ses på Statuslinjen
Dobbeltklik på Billedet.
Vælg at lave en kopi af billedet, så du altid har
originalen intakt. Vælg   Fil, Gem en kopi

Du kan nu vælge et område ud på billedet v.h.a. en firkant
Vælg Fanen:   Enkle Forbedringer
Vælg   Beskær

Vælg   Manuel
Du får selv lov til at bestemme,
højde og længde på dit Rektangel.

Resten af billedet bliver sløret
mens du trækker en „klar“ firkant
omkring det, du vil vælge.

Du kan gøre markeringen større/mindre
ved at trække den i kanten

Vælger du forkert - Vælg   Nulstil    eller brug   Annuller  eller  <Esc>

Vælg også en af de andre
indstillinger, eller et af de
forvalgte udsnit

Prøv at vælge Vis eksempel

Du kan flytte på din beskæring,
vha. Venstre mus + Hånden

Du kan også tilføje en under-tekst
Når du synes, du har det rette udsnit:
Vælg   Anvend
Du kan nå at fortryde:

(Billedet gemmer
sig i beskåret form)
Tilbage til Bibliotek
og prøv med et andet
billede

HUSK KOPI !!!

Beskæring
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Zoom-funktionen findes forneden til højre

Skyderen Zoomer ind / ud
Tilpasser billedet til Visningsområdet
Vis foto i Faktisk størrelse
Histogram og kameraoplysninger findes i venstre side
og i Egenskaber i højre side - Vis og skjul

Klikker du på    <F 11>   forsvinder
Menulinjen
Du får den tilbage igen ved at
klikke på   <Shift> + <F 11>

Over billedet kan du „bladre“ i billederne i mappen

Hvis du     klikker på    et billede kommer det i Visningsområdet
Vælger du    Afspil   fylder billedet hele skærmen som et Diasshow
Du kan bevæge dig   frem og tilbage   vha.   <Piletasterne>
Du stopper Diasshowet på   <Esc>

Desuden findes der nogle funktioner under billedet

Stjerne - markering til hurtig søgning på vigtige billeder
Roter   90 grader  „mod uret“
Roter   90 grader  „med uret“

Noget som Picasa-programmet ikke kan klare er   Beskæring i andre
former     og    Fritlægning

Zoom

Diasshow

Roter

Søg


