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Skokartong eller dvd?
I ett skåp står de prydligt staplade – alla skokartonger med foton sedan minst
tio år tillbaka i tiden. Ett ständigt dåligt samvete! Foton som borde klistras in i
album i stället för att ligga oåtkomliga i dessa kartonger! Varför får jag aldrig
tid? Varför tar jag mig inte i kragen?

Digitalkamera
Så skaffar jag mig en digitalkamera och
börjar ladda ner bilderna i datorn. Plötsligt får jag en mycket mer strukturerad
överblick över mina foton. Jag skapar olika mappar för olika år, olika månader
eller olika händelser. Bilderna känns klart
mer tillgängliga än de som ligger i mina
skokartonger. Nästa fråga inställer sig då.
Kan jag skapa fotoalbum i datorn?
Album med bildtexter och med olika
form på bilderna etc.

Fotoalbum i PowerPoint
Ja, med PowerPoint 2002 går det faktiskt
att skapa fotoalbum som sedan kan visas
som bildspel.
Du gör det på följande sätt:
1.) Välj Infoga, Bildobjekt, Nytt fotoalbum.
2.) Klicka på knappen Fil/Disk…, om
du vill infoga bilder från det lokala filsystemet, t ex din hårddisk, eller från nätverket.
3.) Klicka på knappen Skanner/kamera…, om du vill infoga bilder från en
skanner eller kamera som är ansluten till
din dator.
4.) Leta reda på aktuell mapp och markera de bildfiler som du vill ha med. (Håll
ner Ctrl för att markera flera filer.) Klicka
på Infoga.
5.) I dialogrutan Fotoalbum visas nu de
valda bildobjekten och du
kan Förhandsgranska en
bild i taget.
6.) Du kan även redigera
bilderna med knapparna
Öka ljusstyrka, Minska
ljusstyrka, Öka kontrast,
Minska kontrast, Rotera åt
vänster och Rotera åt
höger.
7.) Med knapparna med
pilar kan du ändra ordningen på bilderna.
8.) Mellan bilderna kan
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du skapa text-rutor som du sedan skriver
i.
9.) Du kan även bocka för att du vill ha
Bildtexter under alla bilder och om du vill
ha Alla bilder i svartvitt. De inlagda bildtexterna, som automatiskt blir filnamnet
för aktuellt bildobjekt, går att ändra.
10.) Under rubriken Albumlayout kan du
i rutan Layout för bildobjekt välja hur
många bilder som skall visas på varje sida
och om du vill ha några rubriker.
11.) Du kan välja Ramformat och om du
vill använda en Formgivningsmall som
bakgrund.
12.) Klicka på Skapa när du har gjort
dina val.
13.) De valda bilderna finns nu inlagda i
en PowerPoint-presentation där du kan
lägga in bildspelseffekter och sedan köra
som ett vanligt bildspel.
14.) Om du vill ändra i ett redan skapat
fotoalbum, väljer du Format, Fotoalbum…

Digitala fotoalbum
Det finns även speciella program som du
kan köpa för att skapa digitala fotoalbum.
Ett sådant program är Adobe Photoshop Album som kostar drygt 500 kr.
Med detta program kan du organisera
dina bilder på olika sätt. Du kan sätta en
etikett på varje bild och ange sökinformation om bilden.
Sedan kan du samla
bilderna i olika kategorier. För att visa en
kategori med bilder
behöver du bara dubbelklicka på den.
Knappar finns för
att enkelt hämta bilder
från en kamera eller
bildläsare. En smart
funktion är en tidslinje
med vars hjälp du kan
leta efter bilder från en

viss tidsperiod.
Redigeringsverktyg för att ändra färger, kontraster, skärpa, ta bort röda ögon
är enkla att använda. Du kan alltid jämföra originalbilden med den korrigerade
och spara båda versionerna. Kalendrar
och vykort med dina egna bilder kan du
också skapa.

Dvd-spelare
Ytterligare ett sätt att titta på dina foton
får du, om du har en dvd-spelare. Då kan
du själv spara (bränna) dina bilder på en
cd och sedan visa dem med en dvd-spelare på tv:n. Kolla i manualen för din dvdspelare vilket format bilderna skall ha.
Med Photoshop Album kan du skapa
en bildvisning för en sådan cd.
Visst är det enkelt och roligt att arbeta med bilderna på datorn och det ser elegant ut när bilderna visas i bildspel på
datorn eller tv:n. Men den speciella känsla som finns när man sitter och bläddrar
i ett gammalt hederligt fotoalbum där
bildtexterna är skrivna för hand, den
känslan kommer man aldrig åt.

Frågor & svar
Fråga: Det skall gå att öppna en PowerPointpresentation direkt ifrån skrivbordet utan att
först öppna PowerPoint. Men hur gör man?
Svar: Det stämmer att det går att göra så,
men då måste du spara din presentation som
ett bildspel med filformatet .pps.
1.) Öppna den aktuella PowerPoint-presentationen.
2.) Välj Arkiv, Spara som…
3.) Välj Filformat: PowerPoint-bildspel med
filtillägget .pps.
4.) Välj att Spara bildspelet på skrivbordet.
5.) Dubbelklicka på ikonen för bildspelet på
skrivbordet för att starta det. När bildspelet är
klart kommer du tillbaka till skrivbordet.

Har du en fråga?
Skicka dina frågor till:
redaktion@ds.todaypress.se
Du kan också faxa din fråga till oss på fax
018-15 02 10.

