«En sommer er over, men minnene om den består», sang Kirsti Sparboe i en skikkelig schlager sommeren 1972. Nok en sommer er over, og mange har digitale
minner de vil skal bestå. Kameraer, telefoner og minnebrikker er
fylt til randen av godt vær, lune
kvelder, hyggelige venner og turistattraksjoner.
En aktiv sommerferiefotograf
har fort 1000 bilder å holde styr
på.
Hvordan holde oversikten?
Det finnes flere programmer
som hjelper deg med det. I appleverden er Iphoto et godt alternativ. Det leveres sammen med nye
Macer, hvis det ikke er installert,
kan det lastes ned.
I pc-verdenen må du enten bruke det innebygde filbehandlingssystemet eller laste ned et bildearkiv-program som for eksempel
Picasa. Picasa er et program som

BILDEARKIVERING: Slik ser det ut når du importerer bildene
i Picasa.
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ført er det mulig å gå til biblioteket. Her finner du alle
bildene på PCen. Her kan
en slette bilder og gi bildene
nytt navn.
I tillegg er det mulig å redigere bildene (beskjære, rette
opp kontrasten eller feil belysning).
Kunsten med å beholde oversikten over bildene er gode navn, informativ mappestruktur og ikke
minst kunne slette. Med så
å si ubegrenset lagringskapasitet kan det være trist å si
farvel til gode bilder. Begynn
med å slette de som er uskarpe. Uskarpe bilder er det lite
å gjøre noe med.
Picasa inneholder i tillegg
til vanlige redigeringsmuligheter, også en funksjon med
ansiktsgjenkjenning og en
rekke andre gøyale funksjoner.
De er det mulig å leke seg
med når bildene først er ordentlig arkivert. a

Kjekt å bruke

tilbys gratis fra Google. Det
tilbys også i Mac-utgave.
Når du har koblet telefonen, kameraet eller kortleseren til pc-en, åpner du Picasa. Da vil bildene i kameraet dukke opp som små miniatyrer. Det høyre vinduet
viser en stor versjon av bildene. Du får flere valg, blant annet til å legge bildene i mapper etter datoen det ble tatt.
Det er mulig å luke ut de bildene du ikke ønsker å arkivere.
Når importen er gjennom-

For å få skikkelig glede
av feriebildene, er det
viktig å få dem ordentlig arkivert.
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