Lite spöklikt!
Inte så spöklikt om vi får veta att ”molnet” bara är ett
namn på en okänd lagringsplats, som kan finnas på
vilken plats som helst på jordklotet.

Både Apple, Microsoft och Google har som villkor för tillgång till
molntjänster att du skapar ett konto hos dem. Ett konto är alltid förenat
med ett lösenord, som på inga villkor får glömmas bort.
• Om du har ett mailkonto tex. Outlook har du också ett konto i Microsoft
• Hämta in appen från din ”butik”
• Om du har Gmail kan du öppna konto i Google drive
• Om du har en Apple dator eller iPhone eller en iPad heter molntjänsten
iCloud.

• Dessa konton kan då ge möjlighet att öppna ett molnkonto

Mobiltelefoner
• Hur många har mobiltelefon med kamera?
Olika sorters mobiltelefoner måste vi ha koll på.
En. sk smartphone är en mycket avancerad dator i miniatyr.
Det finns två stora oterativsystem på marknade.
1. Android, som har stora likheter med windovs
2. Iphone från företaget Apple med eget
operativsystem.
Det är i stort sett skilda världar och det är bra
att tänka efter vad man har för dator hemma.
Viktigt köp och installera minneskort i mobilen.
OBS. Gäller inte för iPhone.

Är det besvärligt att använda molntjänster?
Det är olika koncept hos de olika företagen. Gemensamt är att det är möjligt
att ställa in överföringar för automatisk lagring i molntjänst.
T.ex att alla bilder man skapar med sin mobil också lagrar en kopia av bilden i
den molntjänst man har. (I One Drive är gratisvolymen 5 gb)
Det gör det möjligt att mycket enkelt överföra bilder från molntjänsten till
datorn hemma. Detta under förutsättning att du har samma datoroperativ
som mobilen. Dvs. IPhone/för Apple-dator. Android för windowsdator.

Gör såhär!
Du öppnar samma molntjänst i din hemdator och kopiera enkelt de bilder du
vill ha hem i din dator. Du som har Iphone behöver en speciell app. Den kan
hämtas på Apples hemsida.
Överföringarna sker mycket snabbt, men hastigheten är beroende av
din internetuppkopplings hastighet och din dators kapacitet.

Det finns fler aktörer.
Dropbox var en av de första och finns även i en gratisversion.
2 Gb lagringsutrymme. Alla filer kan lagras där.
Att dela filer inom en grupp av användare är möjligt, men vi ska inte gå in på
detta nu.

Vilken användning har jag?
Du som behöver dina dokument eller bilder på flera platser kan såhär enkelt
lägga ut de du behöver i molnet och ta fram dem i t.ex datorn på jobbet.

Varning!
Det är även vanligt att det erbjuds en total säkerhetskopia av dina skapade
alster i molntjänsten.
Här är det plats att tänka efter. Även med en bra internetuppkoppling, är det
mycket tydligt att överföringen stjäl resurser från din dator så att allt börjar
gå långsamt.

Spara bilder från media
Bilder du ser i ditt mail, Messenger eller annat media, kräver lite olika
åtgärder för att du ska kunna behålla dessa.
Lite retfullt att kunna se på ex. Facebook bilder som publicerats men då inte
veta hur man sparar dem i sin dator eller mobil. Nästa dag är de borta.
Här kommer några exempel – men det finns säkert fler varianter och man får
testa på olika sätt.
Att spara en bild från en websida sker inte direkt utan bild-filen laddas ned
till ”hämtade filer”. Därifrån kan bilden sedan sparas i ”bilder” eller skrivas
ut.

Att hämta hem bilder som publicerats på Facebook eller Messenger kan vara besvärligt. Man
går också tillväga på olika sätt. Här visas hur man kan göra i en Microsoftdator med windows.
Det ser annorlunda ut med operativsystemet Android. Ex mobiltelefon eller läsplatta.
FACEBOOK
Klicka på den bild du vill hämta. Bilden friläggs och förstoras. Klicka på alternativ och välj
”spara bild”. Välj sedan plats och bildnamn.

MESSENGER.
Klicka på bilden för att förstora visningen. Klicka sedan på symbolen och välj ”spara foto”

ANDROID.
Klicka på de tre punkterna i
högra hörnet. Välj ”spara i
telefonen”

Du också välja ”dela externt”
Som ibland ser ut såhär
och i så fall välja bland många
alternativ för delning. Om du
har ett molnkonto tex
OneDrive är det smart att
skicka bilden dit.

Då det inte lyckas på annat sätt kan man markera bild och använda tangenterna Ctrl + C för
att kopiera. Välj sedan en plats att lägga bilden och klistra in med Ctrl + V.
En annan möjlighet är att använda Skärmklippverktyget som finns i windows under
tillbehör .
Ser ut såhär:

Öppna skärmklippverktyget. Klicka på Nytt. Använd
musen för att markera det område du vill klippa ut
(kopiera). Du sparar sedan den visade bilden på den plats
du vill ha bilden.
Som sista utväg kan man använda tangenten Print Screen och lägga hela den synliga
skärmen som en bild, från vilken man kan klippa ut det man vill ha. Detta kräver ett
program som kan visa en bild. Tex. XnViev. Använd Ctrl + V.
I XnViev finns dessutom en rubrik som heter ”importera klippbordet”. Altså samma sak
som Ctrl + V. Man kan också beskära och redigera bilder i XnViev.

Google Foto
Google Foto är en intressant nyhet. Bildtjänsten, som har separerats från Google+,
erbjuder obegränsat utrymme för bilder och video gratis.
Om bilderna som laddas upp är över 16 megapixel stora förminskas de och blir lite
mindre skarpa. För video gäller maximum 1080pixlar.
En vanlig telefonanvändare överskrider sällan de här värdena.
Vill man ladda upp bilder i originalstorlek, som överskrider de tidigare nämnda
storlekarna, räknas de med i det utrymme på 15 gigabyte som Google
erbjuder.
I gengäld för det obegränsade utrymmet samlar Google in information om sina
användare och utnyttjar användarna som ett led i sin marknadsföring.
Det här är inget nytt för den som använder Googles tjänster och handlar inte om
något större integritetsintrång.

Man vet aldrig vad
som döljer sig i
molnen

