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Innleiing

Denne vesle rettleiinga vil syne deg ein arbeidsflyt for å
tilretteleggje bilete for publikasjon på internett. Desse
operasjonane fordrar bruk av eit bilethandsamingsprogram.
Slike er det mange av. Photoshop er kan hende det mest kjende
- og definitivt blant dei dyraste. Men det finnest mange
adskillig rimelegare alternativ, og også programvare som er
heilt gratis. Paint.Net, til dømes, er eit godt og gratis program.

Det er ikkje lagt opp til at du skal måtte bruke ein spesiell
programvare. Derimot er det lagt opp til at ulike oppgåver vert
gjort i ei særskilt rekkjefylgje, basert på dei røynslene eg har
gjort meg om dette.

Biletet eg har teke
utgangspunkt i, har eg
teke sjølv. Ved å bruke
det, reknar eg med at
det formelle med bruk
av biletet skulle vere i
orden - sjå elles siste
side om formalitetar
ved bruk av bilete.

Dette biletet er stort -
både med omsyn til
antal biletpunkt, og når
det gjeld storleik på
datafila ( 8,7 mb ). Før
eg kan nytte biletet, må
eg difor tilpasse det
bruken, ved å forminske
storleiken på det, og
prøve å gjere datafila
mindre gjennom å
komprimere biletet så
godt det let seg gjere.

 Lukke til !

Rune Garmann



Biletbruk på nettet
Rotering av biletet

Det fyrste eg gjer, er å sjekke at vassrette liner - til dømes ein
horisont - verkeleg er vassrette. Er dei ikkje det, roterer eg
biletet til dess horisonten er blitt slik han skal vere.

Eg har gjort dette med biletet frå forrige side - eg måtte faktisk
rotere det heile 3 gradar mot venstre før det såg passeleg ut.

Det kan vere
verdt å merke
seg  uttrykket
”såg passeleg
ut”. Det er
nemleg ikkje gitt
at ”korrekt” og
”rett” er det
same. ”Fasiten”
er det du synest
tek seg best ut.
Og av og til er
skeive liner med
på å gi biletet
ein eigen
karakter.

Av den grunn
kan det vere lurt
å prøve seg litt
fram og
attende, til dess
du har fått eit
resultat du er
nøgd med.

På nokre program kan ein gjere dette manuelt, ved å flytte
rundt på eit ”handtak” som sit på ramma til biletet som er vald.
Andre gongar gjer ein dette via ein dialogboks. Dette kan
opplevast som meir tungvint, men gjev større presisjon under
arbeidet.

Når du er ferdig, er det lurt å lagre biletet som ei ny fil. På den
måten unngår du at det opphavlege biletet går tapt.
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Biletbruk på nettet

Beskjæring av biletet

No kjem ein viktig del
av prosessen, å
beskjære biletet.
Denne jobben har to
føremål :

For det fyrste gjev det
deg høve til å fjerne
delar av biletet, slik at
tilskodaren lettare kan
ha fokus på det som
er viktig i biletet.

For det andre kan
beskjæringa bidra til
at biletkomposisjonen
vert betre.

Det kan difor vere lurt
å prøve ulike
beskjæringar og
vurdere resultatet.

I tillegg til at biletet bør beskjærast slik
at motivet framstår på best mogleg
vis, kan det tenkjast at ein må
beskjære biletet med omsyn til kva på
sida det skal nyttast. Eit bilete som
skal vere som eit banner på toppen av
sida, må som regel vere i
breiddeformat, medan eit bilete som
skal vere inne i teksten kanskje bør ha
høgdeformat.

Ein kan då merke seg at biletet som er
nytta som døme her, fungerer godt i
eit smalare format enn det som er
tilfellet ovanfor - sjå biletet attmed.

Det kan difor vere god grunn til å
gjenta rådet om at det kan vere lurt å
prøve ulike beskjæringar og vurdere
resultatet for ein avgjer kva utsnitt ein
vil bruke.
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Fargekorrigering av biletet

Det er ikkje alltid at
fargane i eit bilete vert
attgjevne heilt slik vi
ynskjer. Det er det
heldigvis råd å gjere
noko med.

Dei fleste
bilethandsamings-
program gjev høve til
å justere bileta etter
fleire parametre.
Lysstyrke, kontrast og
metningsgrad kan
som oftast regulerast
kvar for seg, ofte med
spanande resultat. Her
er det berre å prøve
seg fram.

Einskilde program kan
korrigere farge og
kontrast meir eller
mindre automatisk.
Ikkje sjeldan vert
resultatet betre enn
utgangspunktet då
også, men det er
uansett lurt å bruke litt
tid på å prøve og feile,
av di det ikkje alltid er
slik at automatikken
gjev ynskt resultat.

Og av og til kan det
vere OK å lage til bileta
utan farge, kun med
gråtonar. Det let seg
også gjere, anten ved
at ein vel konvertering til gråtonar, eller ved at ein set
fargemetninga til minimum.
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Biletbruk på nettet
Storleiksjustering av biletet

Når ein justerer storleiken på eit bilete, kan ein meine to ganske
ulike justeringar :

Ein kan meine den fysiske storleiken
på eit bilete, målt i biletpunkt
(pikslar). Ein piksel er ein ”prikk” på
dataskjermen.

Det er fornuftig å gjere biletet så
stort at det inneheld akkurat
tilstrekkeleg antal pikslar til at det
fyller opp den plassen på
dataskjermen som det er tenkt  å
ha.

Dei aller fleste bilethandsamings-
program har ein dialogboks der ein
kan skrive inn kor høgt eller kor
breitt ein ynskjer biletet skal vere. Så
vil programmet kalkulere seg fram
til dei andre måla - gitt at du har
oppgitt at biletet skal minskast
proporsjonalt.

Merk også at storleiksjusteringa bør
skje i form av forminsking. Bilete
som vert forstørra, vil verte
”hakkete” av di kvart biletpunkt vert
forstørra.Slik kvalitetsendring kan
vere sjenerande på utskrivne eller
trykte bilete, slik ein ser det på
bileta attmed.

Den andre storleiksjusteringa gjeld
storleiken på biletfila. Bilete som er lagra som jpg-filer kan
komprimerast, med dårlegare attgjevingskvalitet som resultat.
Men kvalitetsendringa merkast ikkje alltid så godt på bilete som
er attgitt på skjerm, og heller ikkje alltid ved utskrift. Det øvste
biletet er ikkje komprimert. Det er derimot det nedste, og det
har ein filstorleik på berre 17% av det øvste.
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Biletbruk på nettet
Nokre avsluttande kommentarar

Publisering av bilete på nettet er ikkje uproblematisk. Det kan
difor vere greitt å minne om fylgjande gode reglar :

Respekter opphavsretten.

Sjå til at du har løyve til å publisere bilete du vil leggje ut på
nettet. Det er mogleg å bruke Google å søkje opp bilete som
kan nyttast lovleg. Legg merke til at det kan fylgje med visse
vilkår for dette.

Be om løyve.

Sjølv om du har teke biletet sjølv, er det ikkje sikkert at du utan
vidare kan publisere det. Einkvar har rett til å reservere seg frå å
få bilete av seg lagt ut på nettet. Dette gjeld også born. Unntak
frå dette er om vedkomande person meir eller mindre tilfeldig
er komen med på eit bilete som ein uvesentleg detalj.

Vis varsemd.

Ikkje legg ut bilete som kan oppfattast som krenkande av dei
som er med på biletet. Hugs at det ikkje er du som legg ut
biletet som avgjer om eit bilete opplevest som krenkande, men
den/dei som er avbilda.

Tenk over at bilete kan verte manipulerte, og framstå som noko
heilt anna enn det dei var då dei vart lagt ut. Eit godt bidrag til
å hindre det, er å gjere bileta så små som råd, slik det er skildra
på side 5. Lågoppløyselege bilete av ikkje altfor god kvalitet er
lite eigna råmateriale for manipulering.
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