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BLIV ET HIT
Med Flickr og 500px kan du nemt og
gratis vise dine billeder frem for både
de nære og de nørdede. De to fototjenester er vidt forskellige, og faktisk giver det
mening at bruge begge.

Flickr tilbyder masser af gratis plads, så
her kan du uploade alle de billeder, du tager, så du selv kan se dem på andre enheder og kan dele dem med andre. En af fordelene ved Flickr er nemlig, at man kan

bestemme, hvem der kan se billederne.
På den måde kan du for hvert foto vælge,
at det kun er dig selv, venner eller familie,
der må se dem. De skal bare også have en
Flickr-konto. Du kan også vælge, at alle

TIL ALLE DINE BILLEDER FLICKR

Som gratis bruger af Flickr, som Yahoo står bag, får man plads til en hel terabyte billeder – altså 1000 gigabytes. Så her er der
plads til hele din samling. For hvert billede kan du vælge, om alle kan se dem, om det kun er andre Flickr-brugere, som du har markeret som venner eller familie, eller det kun er dig selv. Du skal have en Yahoo-konto, som du kan oprette ved at klikke på Sign up.

DET HURTIGE OVERBLIK
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Når du logger ind, ser du fotos fra andre
brugere. Klik på You for at se dine fotos.
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I Camera Roll kan du få overblik over alle
dine billeder, sorteret efter fx dato.
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I Photostream ser du dine fotos med de
seneste øverst. Du kan vælge at se dine
offentlige fotos eller fx dem, familien kan
se. Vi har valgt View all for at se alle.
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Klik på et billede for at se det i stort format. Her kan du se exif-data med mere.
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SÅDAN KOMMER DU I GANG
Når du skal lægge billeder ud, skal du
gå til flickr.com og klikke på Sign In for
at logge ind med din Yahoo-konto, hvis
du ikke er logget ind. Klik på knappen
Upload. Klik på Choose photos and videos, markér billederne, og klik på Åbn.
Nu kan du lægge billeder af en bestemt
type eller fra en bestemt begivenhed i albums ved at markere dem og klikke på
Add to albums. Du kan også klikke på
Add tags og tilføje søgeord til de markerede billeder, så det er nemmere for andre at finde dem. Ud for Visible to everyone kan du klikke på edit og vælge, at det
fx kun er de personer, du har markeret
som familie, der kan se billederne. Når
du er klar, klikker du på Upload-knappen.
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Klik på Followers, så kan du markere følgere som fx Family eller Friend ved først
at klikke på Follow ud for dem.

PÅ NETTET
andre kan se dem, også selv om de ikke
har en konto hos Flickr.
500px giver mindre gratis plads, men
20 fotos om ugen er stadig rigeligt, for her
er det ikke meningen, at man skal lægge

alle billeder op, men kun de allerbedste,
og her kan alle andre se dem. Der er masser af fotointeresserede brugere, og du
kan følge med i, hvor populært et billede
er. Belønningen kan komme prompte.

Som nyt medlem, lagde vi tre fotos op,
og et døgn efter havde vi fået mange likes,
og to af dem havde opnået en forholdsvis
høj såkaldt Pulse, som er en indikator for,
hvor populære billederne er. 
❚

TIL DINE BEDSTE SKUD 500PX

500px er stedet, hvor du lægger dine bedste billeder op for at få respons fra andre. Med den gratis konto kan du uploade 20 fotos
om ugen. Hvert billede tildeles en såkaldt Pulse, eller puls, udfra, hvor meget det bliver set, og hvor mange Likes, det får. 100 er
den maksimale puls, et billede kan få. For at tilmelde dig, skal du gå til 500px.com og klikke på Sign Up.

DET HURTIGE OVERBLIK
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Som hos Flickr ser du billeder fra andre
brugere, når du logger ind, så du kan
give dem Likes med mere.
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Klikker du på Discover, kan du se de
mest populære billeder på tjenesten.
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Klik på dit navn, og vælg My Profile for at
se din personlige side med billeder.
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Klik på et billede for at se det i stort format. I højre side kan du nu se kommentarer med mere. Klik på Details for at se
billedets puls, og hvor populært det er.
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I feltet Search kan du søge på andres fotos fra fx en by eller af et bestemt motiv.

SÅDAN KOMMER DU I GANG
500px anbefaler, at du bruger enten Firefox eller Google Chrome til upload af billeder. Log ind på 500px.com, og klik på
Upload. Klik på Browse Photos. Find de
billeder, du vil uploade, og klik på Åbn. Tilføj søgeord til de markerede billeder under Keywords. Skriv dem på engelsk, og
skriv gerne mange. Det øger chancerne
for, at andre finder dem. Vælg en kategori
under Category. Du kan skrive et navn
til billedet i stedet for blot filnavnet ved
Title. Under Description kan du eventuelt tilføje en beskrivelse til hvert billede.
På bjælken Discoverability kan du følge
med i, hvor nemt det er for andre at finde
dit foto ud fra de oplysninger, du har tilføjet. Klik på Publish photos.
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