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For å få skikkelig glede 
av feriebildene, er det 
viktig å få dem ordent-
lig arkivert.

«En sommer er over, men min-
nene om den består», sang Kir-
sti Sparboe i en skikkelig schla-
ger sommeren 1972. Nok en som-
mer er over, og mange har digitale 
minner de vil skal bestå. Kamera-
er, telefoner og minnebrikker er 
fylt til randen av godt vær, lune 
kvelder, hyggelige venner og tu-
ristattraksjoner. 

En aktiv sommerferiefotograf 
har fort 1000 bilder å holde styr 
på. 

Hvordan holde oversikten? 
Det finnes flere programmer 

som hjelper deg med det. I apple-
verden er Iphoto et godt alterna-
tiv. Det leveres sammen med nye 
Macer, hvis det ikke er installert, 
kan det lastes ned.

I pc-verdenen må du enten bru-
ke det innebygde filbehandlings-
systemet eller laste ned et bilde-
arkiv-program som for eksempel 
Picasa. Picasa er et program som 
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Sommerferiebildene
tilbys gratis fra Google. Det 
tilbys også i Mac-utgave. 

Når du har koblet telefo-
nen, kameraet eller kortle-
seren til pc-en, åpner du Pi-
casa. Da vil bildene i kame-
raet dukke opp som små mi-
niatyrer. Det høyre vinduet 
viser en stor versjon av bilde-
ne. Du får flere valg, blant an-
net til å legge bildene i map-
per etter datoen det ble tatt. 
Det er mulig å luke ut de bil-
dene du ikke ønsker å arki-
vere.

Når importen er gjennom-

ført er det mulig å gå til bi-
blioteket. Her finner du alle 
bildene på PCen. Her kan 
en slette bilder og gi bildene 
nytt navn. 

I tillegg er det mulig å redi-
gere bildene (beskjære, rette 
opp kontrasten eller feil be-
lysning).

Kunsten med å behol-
de oversikten over bilde-
ne er gode navn, informa-
tiv mappestruktur og ikke 
minst kunne slette. Med så 
å si ubegrenset lagringska-
pasitet kan det være trist å si 
farvel til gode bilder. Begynn 
med å slette de som er uskar-
pe. Uskarpe bilder er det lite 
å gjøre noe med. 

Picasa inneholder i tillegg 
til vanlige redigeringsmulig-
heter, også en funksjon med 
ansiktsgjenkjenning og en 
rekke andre gøyale funksjo-
ner. 

De er det mulig å leke seg 
med når bildene først er or-
dentlig arkivert.  a

15. august 
Den flerkulturelle Mela-fes-
tivalen åpner med interna-
sjonal solidaritet som ho-
vedtema; Oslo.

18. august 
Første møte i LO-sekretaria-
tet etter sommerferien.

19. august 
Arbeidsrettssak over tre da-
ger om lovligheten av Trans-
portarbeiderforbundets boi-
kottaksjoner mot spedi-
sjonsfirmaet Holship. 

 
Fiskerinæringens store mes-
se NorFishing 2014 åpner, 
avsluttes 22. august; Trond-
heim.

25. august 
Oljemessa ON, åpner i Stavan-
ger.

26. august 
Nordisk folkehelsekonferanse 

over fire dager ser på hvordan 
Norden kan bli mer helsevenn-
lig; Trondheim. 
 
OBOS Boligkonferanse fokuse-
rer på byplanlegging.

27. august 
Den lange reisen — konferanse 
om trolldom, kvinner og demo-
krati; Vardø.

BILDEARKIVERING: Slik ser det ut når du importerer bildene 
i Picasa.


