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Elegant bildgalleri
När semesterbilderna ska visas upp för vännerna har Lightroom
en smart funktion som gör att du slipper hantera stora, tunga filer och att
bilderna presenteras på ett inbjudande sätt.
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När du har gjort alla stegen kan du
spara dina inställningar som en mall som
senare kan användas till andra gallerier med bildsamlingar. På
paletten Malläsare klickar
du bara på plustecknet
Skapa en ny förinställning. Skriv ett namn
och klicka på
Skapa.
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funkar även i lightroom 3

Bilderna är samlade i ett webbgalleri. Klickar
man på en miniatyr visas en stor version.
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Efter en rundtur i de många spännande
kvarteren i den ungerska huvudstaden
Budapest fick vi en mängd spännande
bilder med oss hem på minneskortet.
Vi ville genast dela dem med släkt och
vänner, men i stället för att börja skicka
en massa mejl eller lägga ut tunga filer
i full storlek på någon webbtjänst är det
mycket smartare att dela dem med hjälp

av ett webbgalleri i Lightroom. Har du
en egen hemsida kan du lägga ut galleriet där, men du kan också spara det på
en cd eller ett usb-minne

Välj layout själv
För att kunna se galleriet behöver man
bara tillgång till en vanlig webbläsare.
Man bestämmer själv hur avancerat
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man vill att galleriet ska vara. Här presenterar vi några av de många möjligheter som programmet bjuder på. Du
kan bland annat välja layout och färger. Som fotoentusiast vill man givetvis
gärna visa de viktigaste exponeringsinställningarna som bländare, slutartid och brännvidd, så vi ser till att även
dessa kommer med i galleriet.
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Gå till panelen Webbplatsinformation 1 .
Skriv en titel till webbsidan vid Webbplatsrubrik 2 . Här skriver vi 2013. Välj också en
Samlingstitel 3 på galleriet. Vi skriver Budapest. Vid Samlingsbeskrivning 4 kan
du lägga till en längre beskrivning av galleriet. Skriv ev. ditt namn vid Kontaktinformation 5 och din mejladress eller webbsajt vid Webb- eller e-postlänk 6 .

1

Lägg till bilderna du vill använda i Lightroom
genom att välja Bibliotek 1 och klicka på
Importera... 2 . I den nya rutan hittar du
mappen med filerna och klickar på Importera. Klicka på modulen Webb 3 för att
komma igång med webbgalleriet. Du kan
nu se alla motiven centralt placerade 4 .

Steg 4

Välj visningsläget Alla bildbandsbilder 1 .
Nu kan du röra markören över mallarna i
Malläsare 2 för att få en förhandsvisning
av hur de olika gallerierna ser ut. Vi väljer
mallen Isblå 3 , som är ett html-galler som
inte kräver att man har Flash Player installerat för att kunna se det.
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Du kan anpassa galleriets färger på panelen
Färgpalett 1 . Klicka på färgrutan 2 bredvid det element som du vill ändra färg på.
Nu visas en färgskala och en pipett 3 . Klicka
på en färg för att välja den. Vid Text 2 och
Detaljerat – text 4 ändrar du färg på texterna. Bakgrund 5 är bakgrunden bakom
miniatyrerna, medan Detaljerat – matt 6
är bakgrunden som visas bakom de stora
versionerna av bilderna. Om du klickar vid
Celler 7 bestämmer du färgen på fyrkanterna bakom miniatyrbilderna.
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Gå till Utseende 1 . Du kan markera fält 2 i
Stödrastersidor för att anpassa miniatyrvisningen. Välj storlek på de stora bilderna
vid Storlek 3 . Vi väljer 800. Gå till Bildinformation 4 . Klicka i listrutan 5 vid Bildtext och välj Redigera... 6 . Välj Exponering 7 vid Förinst.. Skriv ett mellanslag 8
efter klammern. Vid EXIF Data väljer du
ISO-hastighet 9 , skriver ett mellanslag 8
och väljer Brännvidd 35 mm 10 . Klicka på
Klart. Nu visas exif-data vid bilderna.
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Gå till panelen Utdatainställningar 1 . Här
väljer vi 100 i Kvalitet 2 för att få bästa
möjliga kvalitet. Vi väljer Standard vid
Skärpa 3 . Välj Förhandsvisa i webbläsare... 4 för att få en förhandsvisning av
webbgalleriet. Nu kan man välja Exportera... 5 för att spara galleriet i en mapp
som t.ex. kan läggas på ett usb-minne, eller
välja Överför... 6 för att lägga ut det på nätet. Då anger du först bara ftp-informationen vid FTP-server 7 .
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