
BILDEBEHANDLING



• Picasa og Google Foto er begge to programmer fra Google.

• Picasa har lenge vært et veldig populært program for å kunne lagre,
ordne og redigere bilder.

• Det fine med Picasa er at programmet ligger lokalt, dvs. direkte på  
datamaskinen og at alt skjer altså lokalt på datamaskinen.



• Sterk trang til å gi programmer en mer moderne utseende

• Økende etterspørsel etter muligheter til å lagre i skyen.

• Google utviklet et nytt program, som ble kalt Google Foto.

• Google Foto har minst de samme funksjoner som i Picasa samt at det
ble en skytjeneste.



Skytjenester.

• «Lagring i skyen» betyr enkelt sagt, at man lagrer filer (f.eks. bilder) på  
en ekstern server istedenfor å lagre de lokalt på din PC. Det betyr at  
du kan få tilgang til dine filer, som du har lagret der, fra hvilken som  
helst digital enhet (PC, nettbrett eller smarttelefon) ved å logge deg  
inn på den bestemte skytjeneste.

• Ulempe med skytjenester, eller lagring i skyen, er at når man bruker  
PC, man må ha tilgang til internett for å kunne bruke disse  
skytjenester.



• Google Foto på PC er nettbasert.
• Det vil si at PC-en skal være koblet til internett for at programmet skal fungere.

• Når det gjelder nettbrett og smarttelefon så kan man laste ned Google Foto-app.

• Selv om man ikke er tilkoblet til nettet (offline) vil de bilder som allerede ligger i  
Google Foto være synlig.

• Men dersom man tar flere bilder, vil de ikke bli sikkerhetskopiert til Google foto, før  
man er koblet til internett igjen.

• Der Picasa tar en sikkerhetskopi av de bildene som befinner seg til en hver tid på  
PC-en, tar Google Foto en sikkerhetskopi av alle bildene og video som ligger på de  
enheter (PC, nettbrett, smarttelefon) som er tilkoblet et Google Foto konto.

• Og…., dersom man er litt skeptisk til bruken av skytjenester, kan man «helgardere»  
seg ved å ta en sikkerhetskopi av bildene på en egen ekstern harddisk. Det er  
forresten også å anbefale når man bruker Picasa.



Komme i gang med Google foto.

• Google Foto er først og fremst laget for de som tar mange bilder og
som på en enkel måte ønsker å dele bildene på nettet.

• Den er ikke laget for de som er opptatt av bildekvalitet og avansert
bilderedigering.

• Google Foto har redigeringsmuligheter, men disse funksjoner er nok  
så enkle i tillegg til at programmet har funksjoner for å lage album,  
kollasjer eller animasjoner.



Google konto
• For å komme i gang med Google Foto trenger man en Google konto. Dersom man  

ikke har en Google konto fra før kan man opprette en Google konto
(https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=no&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=Si
gnUp)

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=no&amp;flowName=GlifWebSignIn&amp;flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=no&amp;flowName=GlifWebSignIn&amp;flowEntry=SignUp


• Når du er logget inn på Google trenger du bare laste ned en såkalt «Desktop  
uploader» som heter Backup and Sync

https://www.google.com/drive/download/backup-and-sync/

• Dette er et program som gjør at Google Foto automatisk laster opp (tar inn) alle  
bilder, fra de mapper på din PC, som du selv har angitt.

• Du bruker Google Foto nå online, dvs. at du åpner Google Foto med f.eks. Firefox,  
Chrome eller Edge.

https://www.google.com/drive/download/backup-and-sync/


Organisere, opprette eller dele bilder.



• Assistent: Foreslår stiliserte bilder, animasjoner, små filmer m.m. som den automatisk setter sammen fra dine bilder. Den hjelper deg også
med å holde orden.

• Bilder: Her vises alle bildene

• Album: Oversikt over dine fotoalbum, forskjellige typer bildesamlinger, videoer, animasjoner, kollasjer, filmer.

• Delte linker: Oversikt over bilder m.m. du har delt.

• Papirkurv: Det du har slettet fra Google Foto.

• Innstillinger*: Innstillinger hvordan bildene blir lagret (Standardvalg er fint), hvordan Assistent skal fungere m.m. Standardvalget er  
gratisversjon med ubegrenset lagringsplass, men her vil bildene automatisk bli komprimerer. Dersom du vil laste opp bildene i full størrelse,  
er det begrenset med lagringsplass. Dersom du har brukt opp den plassen må du betale for mer lagringsplass.

• Send tilbakemelding: Her kan du selv sende inn et spørsmål dersom du har problemer med å bruke Google Foto.

• Hjelp: Dersom du har problemer med bruk av Google Foto finner du her en oversikt over spørsmål og svar.

• Appnedlastinger: Nedlastingslenker til Google Foto-apper.



• søke etter bilder, f.eks. fra et bestemt sted i søkefeltet.

• - opprette en album, delt album, animasjon eller kollasj, ved å trykke  
på OPPRETT

• - laste opp (ta inn bilder i Google Foto) fra din PC, ved å trykke på  
LAST OPP



Redigere bilder i Google foto.

• Google Foto har bare enkle redigeringsmuligheter.

• For å kunne redigere et bilde i Google Foto, åpner du programmet
Google Foto og trykker du en gang på det bilde du vil redigere.

• Bilde vises og øverst til høyre vises 6 symboler.



Del dette bilde: mulighet til å dele bildet direkte på Facebook eller  
sende det som en epost.

• Redigere bilde: legge på forskjellige fargefilter, regulere lys-, farge- og
kontrast styrke, rotering av bildet og justere høyde/bredde forhold.

• Info: detalj info om selve bildet

• Marker som favoritt

• Slette (fjerne) bildet: dersom du fjerner et bilde fra Google Foto vil
den ikke fjernes fra din PC.

• «Flere alternativer»:


