Fotografie - Flickr

Foto´s bewerken binnen Flickr
(versie 1.0 NL, 18-07-2009)

door Serge de Beer
Flickr (www.flickr.com) is een van de meest gebruikte websites voor het opslaan van
foto´s. Naast opslaan van foto´s is het ook mogelijk om binnen Flickr eenvoudige
bewerking op je afbeeldingen uit te voeren. In deze uitleg ga ik er vanuit dat je al een
account hebt op Flickr en weet hoe je foto´s moet plaatsen. Als dat niet zo is kun je je
gratis aanmelden en de instructies op deze website volgen.

Foto´s bewerken
Het bewerken van foto´s binnen Flickr werkt vrij eenvoudig.

Ga naar www.flickr.com en login

Open een willekeurige foto uit je eigen collectie (uiteraard kun je geen foto´s van
anderen bewerken).

Klik in de knoppenbalk boven de foto op de knop ´EDIT PHOTO´

Het online (op internet) fotoprogramma Picnik wordt nu geladen.
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Je hebt nu een aantal mogelijkheden om je foto te bewerken. Ik laat je er één zien.

Klik op de knop ´Exposure´ (het Engelse woord voor belichting)

Je komt nu in een nieuw scherm, waar het met de schuiven ´Exposure´ en
´Contrast´ kunt variëren om een andere belichting te krijgen.

Als je de gewenste belichting hebt gevonden, klik je op de knop ´OK´. Je komt nu
weer terug op de startpagina van Picnik.

Als je foto wilt bewaren klik je op de knop ´SAVE´.

Je ziet nu het scherm waar je gegevens kunt aanpassen of toevoegen voor je de
foto opslaat.
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In dit scherm is de onderste regel heel belangrijk. Je moet namelijk een keuze
maken.

Bewaar je origineel en maak een nieuwe foto aan
Wil je je originele foto bewaren zoals deze was, klik dan op
´Save a new copy´ en vervolgens op ´Save´. Je krijgt nu een extra foto met de
bewerkingen, binnen je verzameling foto´s op Flickr.

Overschrijf de originele foto
Als je klikt op ´Replace the old photo´ wordt je origineel overschreven met de
bewerkingen die je net hebt gedaan. Druk tot slot op ´Save´.

In dit voorbeeld heb ik eerst gekozen voor ´save a new copy´.
Let op! De nieuwe foto wordt niet in de ´set´ geplaatst waar het origineel
eventueel stond, maar gewoon als nieuwste foto in je totale verzameling. Je vindt
deze terug op je eigen startpagina van je Flickr-account.

Tot slot
Deze uitleg wordt je gratis aangeboden. Voel je vrij om dit bestand te delen met anderen.
Kijk op www.learningtour.nl voor meer interessante informatie. Veel succes.
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